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Voorwoord 

 
Het sociale domein is volop in beweging. De voorgenomen vier decentralisaties vergroten de reikwijdte 
van de WMO en geven een impuls aan de transformatie van het sociaal domein. Bij de decentralisaties 
komen veel nieuwe taken op de lokale gemeenschap af. De visie achter deze decentralisatie is meer 
participatie en eigen kracht van de burger, minder bureaucratie, meer slimme combinaties om reële 
resultaten te bereiken, een beperktere rol van de overheid en vermindering van de inzet van 
overheidsgeld.  
 
Aanleiding 
De welzijnsdienstverlener heeft zich door de jaren heen steeds aangepast aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen en bijbehorende vraag. De afgelopen 10 jaar is de aandacht (nog) meer verlegd naar de 
ondersteuning van de eigen kracht in de samenleving, het vormgeven van integrale dienstverlening en het 
opleiden van outreachend werkende professionals. De decentralisaties bieden de kans om die manier van 
werken met andere partners binnen het sociale domein verder te verdiepen en de samenwerking te 
vernieuwen.  Maatstaf voor een verbeterde en vernieuwende dienstverlening is de mate waarin 
professionele ondersteuning duurzaam bijdraagt aan de (economische) zelfredzaamheid, aan participatie, 
aan het gezond en veilig kunnen opgroeien en het realiseren van een betekenisvol leven. Het resultaat 
daarvan kan afgemeten worden aan de mate waarin mensen daar tevreden over zijn (zie bijlage 3). De 
context is steeds de directe leefomgeving waarin mensen in staat zijn zelf, met elkaar en waar nodig met 
professionele ondersteuning, actieve en gezonde gemeenschappen te vormen en  waar ieder zich in 
positieve zin kan ontwikkelen en ontplooien. 
 
Welzijnsdiensten zijn sterk lokaal bepaald en gekleurd. Dat is niet zonder reden: de plaatselijk wonende 
burger en zijn omgeving is steeds het uitgangspunt. Als dienstverleners met een breed dienstenportfolio 
in het sociale domein, hebben we ons daarom uitgedaagd gevoeld om lokaal en regionaal met partners 
uit andere branches over de genoemde ontwikkelingen na te denken. Gaandeweg het proces groeide ook 
het verlangen om als welzijnsorganisaties in deze regio elkaar te bevragen op en te scherpen in de 
vraagstukken van deze tijd. “Wat vind jij, hoe zie jij de rol van de burger(s); van vrijwilligers; van 
vakmensen; van jouw organisatie, van jouw partners en jouw opdrachtgever(s)?” 
Deze notitie geeft een weerslag van dat denkproces en over hoe wij kunnen en willen bijdragen aan het 
doorbreken van de bestaande schotten en de paradigma’s.  
 
Doel 
Het doel van deze notitie is meervoudig. In de eerste plaats heeft het maakproces onszelf geholpen om 
het vakmanschap en de wijze waarop dat het beste georganiseerd kan (gaan) worden opnieuw en in 
relatie tot de nieuwste ontwikkelingen te duiden en te concretiseren. Dat heeft geleid tot meer scherpte 
en tot meer diepgang. We hebben onze eigen praktijken maar ook de wijze waarop we in de lokale 
context met partners (samen)werken aan de beoogde transformatie, getoetst aan de regionale 
ontwikkelingen. Die verkenningen hebben geleid tot de overtuiging dat het delen daarvan ook van 
toegevoegde waarde kan zijn voor het regionale ontwikkelingsproces, naast het delen van de ervaringen 
en inzichten vanuit de verschillende proeftuinen. Onze inzichten zijn gevoed vanuit onze eigen praktijken, 
vanuit ervaringen elders in het land en door (wetenschappelijke) publicaties. We hebben geprobeerd ze in 
één rode draad samen te vatten.  
 
Status 
Hoewel we dit document als ‘work in progress’ beschouwen, kan het, als gevolg van het feit dat we dit 
publiceren en delen, onbedoeld een statisch karakter krijgen. Dat is niet onze intentie en we willen 
benadrukken dat we graag actief in dialoog gaan om zodoende naast scherpte en diepte ook meer 
breedte te realiseren. Niettemin delen we graag onze ‘state-of-the-art’ met iedereen die er nieuwsgierig 
naar is. We zijn van mening dat juist het delen van inzichten vanuit de bestaande werksoorten en 
verschillende perspectieven kan leiden tot de gedroomde vernieuwing.  
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Inleiding 
 
Bij de transformatie in het sociale domein gaat het om het realiseren van een andere rolverdeling tussen 
burgers, maatschappelijke instellingen en de overheid. Het is gewenst om burgers een grotere eigen rol 
en verantwoordelijkheid te geven. Het gaat dan om het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid en 
zelfregie. We zijn toe aan ‘een andere manier van organiseren’, waarin de centrale waarden van onze 
samenleving zich verder ontwikkelen en aanpassen aan de tijd waarin we leven. Dat betekent ook een 
andere inrichting van besluitvorming, regie, rolverdeling en zeggenschap. 
 
Veel van de nu aangeboden voorzieningen (0e, 1e en 2e-lijn) in het sociale domein zijn gefragmenteerd, 
systemisch en niet of onvoldoende vanuit de leefwereld en de vraag van de burger(s) ingericht en 
daardoor onvoldoende effectief. Daar komt bij dat de samenleving en daarmee de overheid, een fors 
budgettair probleem heeft. Het huidige systeem en pakket aan voorzieningen is niet toekomstbestendig.  
Vernieuwing is daarmee om meerdere redenen noodzakelijk. De uitdaging die er nu ligt is of we, 
individueel en collectief, de moed hebben om voor een nieuwe opzet te kiezen. Een opzet waarbij met 
minder middelen voorzieningen worden geboden waarin sprake is van meer onderlinge betrokkenheid en 
er ook voor de meest kwetsbare burger een goede kwaliteit van leven bestaat. Door de decentralisaties 
ontstaat de mogelijkheid om in de uitvoering van deze taken samenhang aan te brengen en vernieuwing 
te realiseren. 
 
Naar aanleiding van de vele ontmoetingen die lokaal en regionaal plaatsvonden, groeide de behoefte om 
een viertal onderwerpen te verkennen:  

1) Het gehanteerde begrippenkader 
2) De positie van de burger 
3) De positie van de overheid 
4) De rol van welzijn: nu en in de toekomst 

 
Alvorens in deze notitie in hoofdstuk 1 ons gemeenschappelijke conceptuele kader en in hoofdstuk 2 een 
beeld van (vernieuwende) uitvoeringspraktijken te schetsen, gaan we kort in op de drie eerst genoemde 
onderwerpen.  
 
Begrippenkader sociaal domein 
Voor de transformatie in het sociale domein worden veel begrippen gehanteerd. We hebben onszelf de 
vraag gesteld welke betekenis deze begrippen voor ons hebben en welke betekenis betrokkenen vanuit 
andere werksoorten hier, naar wij denken, aan geven. In bijlage 1 hebben we in een begrippenlijst de 
betekenis zoals wij die aan diverse begrippen toekennen, opgenomen. Om de scheidslijn tussen de 
informele en de formele diensten te verduidelijken is in bijlage 2  de werkingscontext van de 0e, 1e en 2e 
lijn weer gegeven. 
 
De rol van de burger 
Het startpunt van onze verkenning lag in begrippen als 0e, 1e en 2e lijn, (burger)participatie, (zelf)regie, en 
bijvoorbeeld zelfredzaamheid en eindigt voorlopig in een conceptueel denkkader (hoofdstuk 1) en 
voorbeelden van concretisering (hoofdstuk 2). Een mooi pallet aan (mogelijke) uitvoeringspraktijken, vol 
variatie maar steeds vanuit een herkenbare lijn en kerngedachte. In de uitvoering worden die diensten 
mede vormgegeven door burgers in de rol van coproducent, vrijwilliger, participatiemedewerker, scholier 
of student. Aan hen dichten wij een belangrijke rol toe.  
In deze notitie schetsen wij de mogelijkheden om diensten, in de geest van de gewenste transformatie 
d.w.z. in samenspraak en samenwerking met de burger en in samenhang met andere dienstverleners, 
door te ontwikkelen.  
 
De rol van de overheid 
De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de lokale overheid nemen in het sociale domein 
toe en regionale samenwerking is noodzakelijk. De betekenis van die veranderende rol zal, via een proces 
van co-creatie met burgers en dienstverleners, in de komende periode verder uitkristalliseren.  Regie is in 



 4 

dit verband een vaak gebruikt begrip. De betekenis die aan het begrip gegeven wordt, is echter 
meervoudig. Wij gaan in ons denken, als het gaat om de rol van de overheid, bij voorkeur uit van de term 
visionair regisseur. 
 
Visionaire regisseur 
Bij deze regievorm bepaalt de gemeente het beleidskader: ze heeft een eigen script. Doorzettingsmacht 
heeft ze slechts in bepaalde mate. Om een nieuwe mindset te vormen heeft ze overtuigingskracht nodig. 
Door een aansprekende 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 mogelijkheid om 
zaken anders en wel zodanig te regelen en te organiseren dat de huidige, meer versnipperde en 
verkokerde, situatie verdwijnt.  
 
Concretisering 
De gemeente schept dan vanuit een heldere regierol de randvoorwaarden voor nieuwe werkwijzen. De 
gemeente werkt vanuit de overtuiging dat de transitie van ‘zorgen voor’ naar ‘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 de ‘dienstverleners’. De dienstverleners geven aan vanuit welke kennis en inzichten 
zij, samen met de burgers, en waar nodig met elkaar, menen een adequate en duurzame bijdragen te 
kunnen leveren aan een betekenisvol leven met bijzondere aandacht voor burgers die een vorm van 
ondersteuning, korter of langer, nodig hebben. Deze ondersteuning is tenslotte betaalbaar.  
 
Concrete maatregelen kunnen zijn: 

 Het gebruik van eigen kracht van burgers wordt op alle levensdomeinen gestimuleerd; 
 Er zijn participatiepunten door en voor burgers waar via laagdrempelige ontmoeting en participatie 

gemeenschapszin, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de leefomgeving toeneemt;  
 Deze participatiepunten worden zodanig vorm gegeven dat ze tevens als belangrijke vindplaats 

functioneren voor het identificeren van signalen, ambities, verlangens, (hulp)vragen en noodsituaties 
en waar nabije hulp en ondersteuning geboden kan worden, door burgers onderling en door 
samenwerkende 1e lijns-professionals; 

 Professionals kunnen er een werkwijze kiezen die uitgaat van ‘heel de mens’ (sturen op een integrale 
en multidisciplinaire werkwijze) opdat door een adequatere en effectievere aanpak het aantal 
indicaties en toename van (complexe) hulpvragen daadwerkelijk kan afnemen;  

 De aansluiting tussen de vindplaatsen en de entree tot verdergaande professionele zorg wordt 
eenduidiger en eenvoudiger zodat in geval van een complexe zorgvraag via het beoogde eenduidige 
casemanagement  (één gezin, één plan, één regie) daadwerkelijk adequate ondersteuning geboden 
kan worden. 
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1. Een andere samenlevingsvorm: de betekenis en rol van welzijn 
 
1.1. Algemene ontwikkeling 

 
De drijfveren voor de decentralisaties en gewenste transformatie zijn zowel bestuurlijk, politiek, cultureel 
als economisch van aard: 

 Bestuurlijk gezien is er een behoefte aan de-bureaucratisering en ontschotting. Immers, door de 
toegenomen overheidsbemoeienis met maatschappelijk problemen, is er een oerwoud aan 
regelingen en voorschriften ontstaan. Tegelijkertijd maakt de hoeveelheid organisaties die op 
deze voedingsrijke bodem zijn ontstaan, het voor de burger uitermate lastig zijn weg hierin te 
vinden en voor de overheid om eenduidig te sturen;  

 Door de hoeveelheid aan specialistische organisaties groeide enerzijds het aanbod voor een 
groeiend aantal indicaties en ontstond anderzijds de behoefte aan coördinatie, overleg en 
controle;   

 Een ander deel van de veranderende opvattingen is meer cultureel: het niet meer voldoen van de 
traditionele manier van organiseren en het niet aansluiten bij de behoefte bij een groeiend deel 
van burgers aan zelforganisatie; 

 Tot slot is er een sterke financieel economische drijfveer: de huidige verzorgingsstaat loopt tegen 
zijn financiële en inhoudelijke grenzen op. 

 
De kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving maakt veel los, ook onder professionals. 
We zien echter in de kanteling een geweldige kans voor het betrekken van de burger bij zijn eigen proces 
en bij de eigen buurt: meedoen was voor ons altijd al belangrijk. Tegelijkertijd daagt het uit: “Doen we de 
goede dingen en doen we ze op een goede manier?” En “Hoe verhouden we ons in onze verschillende 
diensten tot die burger, is hij echt aan zet?” En: “Zijn onze werkprocessen intern en in samenwerking met 
partners echt wel zo optimaal op elkaar afgestemd?”.  Verbetering en vernieuwing is mogelijk.  
 
Maar het heeft niet alleen impact op ons, het heeft veel breder in de samenleving de aandacht. De 
samenleving heeft immers zelf in de laatste decennia een transformatie ondergaan. Daarin spelen zowel 
de burger, de professional als de overheid een rol. In onderstaande tekst benoemen we enkele 
belangrijke aspecten van transitie en de rol die we voor de welzijnssector zien weggelegd.  
 
Zelfregie: de burger die meer kan en wil 
Onze samenleving kenmerkt zich steeds meer door de hoge mate van zelfbewustzijn waarmee burgers 
hun eigen behoeften onderkennen. Een grote groep burgers is in toenemende mate in staat eigen 
oplossingen te vinden voor de vraagstukken waarmee zij wordt geconfronteerd. Die vraagstukken hebben 
tegelijkertijd aan complexiteit gewonnen. Het appèl dat de samenleving doet op de eigen kracht en de 
eigen verantwoordelijkheid van haar burgers is bovendien sterker geworden. Al met al kunnen we 
vaststellen dat veel burgers (naar schatting zo’n 80% van de burgers) een royale regelruimte hebben om 
inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over het eigen leven. De 
burger wordt meer en meer eigenaar van zijn probleem en heeft daarmee zelf de regie in handen tijdens 
de zoektocht naar een oplossing. Tegelijkertijd is er speciale aandacht voor een kleine groep burgers (de 

overige 20%) die met minder of meer en soms zeer complexe1 vraagstukken op meerdere leefgebieden 
wordt geconfronteerd. De vier transities vinden plaats op de leefgebieden waar deze groep burgers direct 
mee van doen heeft.  
 
Onze professionals beschikken over competenties om de gewenste vernieuwing mee vorm te geven. Zij 
staan in de traditie van de emancipatie en het empowerment.  
 

                                                           

1 Volgens SCP cijfers gaat het bij de laatste categorie om circa 5% van de Nederlanders. 
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Wederkerigheid: geven en nemen meer in balans 
Het feit dat iemand een hulpvraag heeft, wil niet altijd zeggen dat die hulp eenzijdig geboden hoeft te 
worden. Na vraagverheldering en de, samen met de hulpvrager, gevonden maatwerkoplossing, kan er 
vanuit de hulpvrager ook iets geboden worden. De uitdaging zit in denken in kansen en mogelijkheden en 
die te benadrukken. Mensen weten vaak best wat eraan mankeert, mede doordat ze dit al meerdere 
malen te horen hebben gekregen. Interessanter en vooral motiverender is het te kijken welke 
mogelijkheden iemand heeft. Te lang is er in de wereld van hulpverlening en zorg uitgegaan van wat men 
niet kan i.p.v. wat iemand wel kan. Wij spreken dus liever van iemand met mogelijkheden i.p.v. iemand 
met beperkingen. Op die manier dragen we bij een situatie waarin burgers - ook zij die meer of minder, 
korter of langer ondersteuning nodig hebben-, op basis van zelfvertrouwen participatiebereidheid 
ontwikkelen en de participatievaardigheid om deel te kunnen nemen aan een netwerksamenleving 
toeneemt.   
 
Als welzijnsdienstverleners werken wij lokaal met en voor de burger. In deze positie zijn wij in staat om te 
verbinden en zo mee te bouwen aan een basisstructuur en een netwerkomgeving waarbinnen die 
wederkerigheid tot volle wasdom kan komen.  
 
Ontschotting: van systeemwereld naar leefwereld 
Burgers denken niet in schotten. Een ouder met een ‘moeilijk' kind, de buurvrouw die aan het 
vereenzamen is, iemand die terugvalt in de bijstand, of  iemand die zoekt naar aangepast werk, zal dat 
vraagstuk niet in een door de samenleving bedacht hokje plaatsen en/of naar een loket gaan voor hulp en 
advies. ‘Jeugdzorg’ is een beleidsterm en geen sociale werkelijkheid. Niemand van ons zal in zijn eigen 
situatie de conclusie trekken dat hij behoefte heeft aan een ‘collectief arrangement’. Voor een burger telt 
de kwaliteit van leven, oftewel zijn of haar welzijn. Hoe ervaart hij zijn woonomgeving, wat betekent het 
voor iemand met bijvoorbeeld autisme om werk te zoeken en wat heeft een mantelzorger nodig om zijn 
partner blijvend bij te staan? 
 
Onze professionals zien uit naar een wereld waarin de burger met zijn vragen, ambities en verlangens 
centraal komt de staan.  De burger als actieve consument, als coproducent en mede-eigenaar van een 
betekenisvol leven. Een wereld waarin niet de regels en procedures de overhand hebben maar waarin de 
burger eventueel in samenwerking met professionals de best mogelijke aanpak kan kiezen.  
 
1.2. Onze bijdrage in een conceptueel kader 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als dienstverleners in het sociale domein willen we het transformatieproces aangrijpen om samen met 
burgers, partners en overheid dusdanige sociale interventies te realiseren dat een groeiende groep 
burgers zelf vorm geeft aan een betekenisvol leven. Zodat als gevolg daarvan de maatschappelijke kosten 
duurzaam kunnen afnemen.  
 
We dragen bij aan het doorbreken van vaak hardnekkige en ongewenste maatschappelijke patronen. Dit 
door dichtbij en met burger en partners samen te werken We bevorderen processen van:  

 kansrijk opgroeien (voorkomen onderwijsachterstand, schooluitval);  

 zelfredzaamheid en een actieve, gezonde leefstijl (voorkomen gezondheidsachterstand);  

 participatie en economische zelfstandigheid (voorkomen werkloosheid, belonen ‘loonwaarde’, 
doorbreken patronen van armoede); 

 leefbaarheid en sociale veiligheid (voorkomen maatschappelijke uitgaven voor vervuiling, 
vernieling en onveiligheid).  
 

In de huidige situatie besteden we, naar schatting, 80% van de middelen in het sociale domein aan 
diensten voor een relatief kleine groep (20%). In de gewenste situatie wordt de groep die we als 
‘kwetsbaar’ zien door meer preventief te investeren kleiner en bedragen de kosten voor de daarvoor 
benodigde dienstverlening - naar schatting - nog slechts 30% van de, in omvang afgenomen, totale 
middelen.  
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Onderstaande tekening visualiseert deze ambitie.  
 

 
 

Algemene uitgangspunten dienstverlening 
 
We hanteren hierbij, op basis van onze praktijkkennis en bewezen interventies, een aantal algemene 
uitgangspunten. 
Voorkomen is beter dan genezen. Facilitering van preventieve interventies voorkomt dat eenvoudige 
vragen uitgroeien tot complexe vragen en dure ondersteuning. Daar waar de ondersteuning van mensen 
zoveel als mogelijk in hun eigen directe leefomgeving geboden wordt, blijft de leefwereld dichtbij.   
Als het (gezins) systeem als vertrekpunt wordt gekozen, de eigen kracht wordt benut en er een adequate 
verbinding tussen informele zorg- en ondersteuning en de formele dienstverlening bestaat, kan de burger 
meer regie houden. Als op het juiste moment de juiste middelen en voorzieningen ingezet kunnen 
worden, kunnen onnodige uitgaven verminderen. Professionals die in samenhang, met de burger samen, 
oog kunnen en mogen hebben voor de verschillende leefgebieden (werk, dagbesteding, inkomen, wonen, 
onderwijs, gezondheid, opvoeding, veiligheid, meedoen in formele besluitvormingsprocessen, sociale 
contacten en vrije tijd) kunnen betere diensten leveren. Generalistische professionals die de burger 
serieus kunnen en mogen nemen; die de burger medeverantwoordelijk kunnen en mogen maken; die 
beloont worden voor adequate keuzen (en niet voor indicaties en productie) kunnen zorgdragen voor de 
noodzakelijke maatschappelijke kostenreductie. Indien professionals ruimte krijgen voor het kiezen van 
innovatieve interventies en mogen handelen over de grenzen van de eigen organisatie heen, zal de 
kwaliteit van de dienstverlening toenemen waardoor de maatschappelijke kosten zullen dalen2. 
 
Dat vertaalt zich als volgt naar de praktijk van de professionals3: 

 Het vertrouwen in de eigen kracht van burgers is essentieel, ook als zij (tijdelijk) ondersteuning 
nodig hebben.  

o Professionals beschikken over de competentie goed af te wegen of zij op de achtergrond 
kunnen blijven of op de voorgrond dienen te treden. Zij bevorderen, voor zover nodig, 
onderlinge betrokkenheid, en zijn gericht op het voorkomen van professionele 
afhankelijkheid. 
 

 Participatiepunten - door en voor burgers(0e lijn) – voor laagdrempelige ontmoeting en 
participatie, geeft hen de gelegenheid tot persoonlijke groei en betekenisgeving, 
gemeenschapszin, onderlinge betrokkenheid en zorg voor de leefomgeving. Iedereen mag en kan 
meedoen: naar vermogen, passend bij de persoon en zijn wensen daarover. Het gaat over ‘het 
mee (mogen) doen´, ´mee kunnen doen’ en ´mee moeten doen´, ook van kwetsbare groepen.  
 

                                                           

2 Zie Eindrapport ‘Causaal model ‘Leefbaarheid en Participatie in buurten en wijken’, RUN, 2011.  
3 De competenties van de sociaal professional nieuwe stijl zijn beschreven in het document ‘Competenties 
Maatschappelijke Ondersteuning in de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Movisie 2013.  
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o Professionals creëren fysieke en sociale randvoorwaarden (bevorderen 
inclusie/voorkomen uitsluiting; bevorderen leerprocessen; bieden veiligheid; interactie 
gaande houden; bieden (steun)structuur voor vrijwilligers; collectief gebruik van ruimten, 
apparatuur en bijv. deskundigheid).  
Waar ‘mee doen’ niet vanzelf gaat, is het vakmanschap er op gericht burgers zodanig ‘te 
verleiden’ dat participatiedwang vermeden wordt opdat negatieve en ongewenste 
effecten van hulpeloosheid, apathie en afwenden - zoals een toename van de 
maatschappelijke kosten voor zorg en sociale zekerheid - worden voorkomen. 

 

 Dergelijke participatiepunten functioneren tevens als belangrijke vindplaats voor het 
identificeren van signalen, ambities, verlangens, (hulp)vragen en noodsituaties en waar nabije 
hulp en ondersteuning geboden kan worden, door burgers onderling.  
 

o Waar nodig ondersteunt de professional de helpende burger. Ook hulpvragers worden 
aangesproken op die wederkerigheid. Het uitgangspunt is dat de burger(s) als eerste aan 
zet zijn. De professional kan de verbindende schakel zijn tussen de informele en formele 
ondersteuningsstructuur (ketens en netwerken).  
 

 Daar waar nodig en gevraagd biedt de professional ondersteuning (1e-lijn). 
 

o Professionals kiezen een werkwijze die uitgaat van ‘heel de mens’ (sturen op een 
integrale en multidisciplinaire werkwijze). Zij kiezen, mede op basis van inzicht in causale 
relaties, voor een zo adequaat en effectief mogelijke aanpak (eenduidiger, eenvoudiger) 
opdat het aantal indicaties afneemt. Zij werken in (gebiedsgerichte/lokale) keten- en 
netwerken samen met professionals die over andere, soms overlappende, competenties  
beschikken (zie voor een concrete uitwerking bijlage 2) 
 

 Daar waar verdergaande professionele zorg nodig is (in geval van een complexe 
zorg/ondersteuningsvraag) komt de aanpak tot stand via eenduidig casemanagement  (één 
huishouden, één plan, één regie). Dienstverleners in de 2e en 3e lijn worden tijdig en adequaat 
betrokken. Er wordt op adequate wijze bepaald hoe het casemanagement wordt gerealiseerd.  
 

o Professionals beschikken over de competenties om adequaat af te wegen en te handelen 
indien opschaling nodig is. Zij dragen tevens zorg voor ‘afschaling’ op het moment dat dit 
kan. Zij kennen de professionele ketenstructuur en worden in staat gesteld daar optimaal 
op aan te sluiten en (tijdelijk) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over te 
dragen: inhoudelijk, organisatorisch en financieel.    
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2. Vernieuwingen sociale domein: concretisering vanuit welzijnsperspectief  
 

2.1 Inleidend: op weg naar een nieuwe praktijk  
 
De WMO heeft als grondgedachte dat men in een lokale setting beter in staat is om van professionele 
zorg weer zorg voor elkaar te maken. Immers, het elkaar kennen en de lokale omgeving kunnen overzien, 
geeft het nodige vertrouwen om meer over te laten aan de rol van de burger, de vrijwilliger en de 1e lijns 
professional. De WMO en de komende transities bieden de kans om te komen tot een totaalpakket van 
op elkaar afgestemde diensten, producten en werkwijzen. 
  
De rol van de professionele welzijnswerker in een veranderende samenleving ontwikkelt; dat was zo en 
dat is ook nu zo. De veranderingen zijn momenteel wel van majeure omvang, dienen in rap tempo vorm 
te krijgen. Het gehele maatschappelijke middenveld zoekt en is in beweging. De burger en ook de 
professional heeft het gevoel soms met lege handen te staan. De burger is onzeker over hoe het straks 
allemaal uit gaat zie. Heb ik straks nog de juiste hulp, kan ik of kunnen mijn kinderen nog terecht in het 
Dorpshuis, het Jongerencentrum, de bibliotheek?  
Voor de professional breken onzekere tijden aan. Maken we op dit moment de juiste keuzes? Heb ik 
straks nog wel mijn baan en in welk organisatorisch verband ben ik aan de slag?  
Voor bestuurders ligt de opgave om een wenkend perspectief te schetsen: zowel voor de burgers, de 
professionals, de partners alsmede voor de opdrachtgever(s).  
 
In dit hoofdstuk schetsen we op welke wijze de competenties van onze professionals het beste tot hun 
recht kunnen komen. We geven daarbij aan welke bestaande vormen van dienstverlening  o.i. een 
belangrijke rol kunnen vervullen en op welke wijze we mede vorm kunnen geven aan nieuwe diensten c.q. 
nieuwe (netwerk)verbanden.  
Ter illustratie geven we enkele lokale voorbeelden van casuïstiek en van diensten. De casuïstiek doet zich 
in elke gemeente voor, de gekozen aanpak is veelal lokaal bepaald. Benaming en omschrijvingen van 
diensten zijn niet universeel, het is overal soms net even anders.  
 
Onze professionals vervullen een belangrijke rol vervullen in: 
 

1. Participatie, sociale samenhang en preventie; 
2. Bieden van cliënt- en systeemondersteuning bij: (a) opvoeden, opgroeien en onderwijs; (b) ouder 

worden en/of leven met beperkingen; (c) hulpvragen van praktische, materiële en/of 
(psycho)sociale aard;  

3. Toegang, arrangementskeuze en verstrekkingen 
4. Casemanagement, netwerk- en ketensamenwerking.  

 
In paragraaf 2.2. gaan we in op de praktijk (in ontwikkeling), in 2.3. nemen we nog enkele suggesties voor 
verdere uitwerking op.  
 

2.2. De praktijk in beeld 

 

2.2.1 Participatie, sociale samenhang en preventie 
Participatie vindt plaats in participatiepunten voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling. Het is een 
plek ter realisatie en/of ondersteuning van betekenisvol leven. Veelal zijn dit multifunctionele 
voorzieningen in een gevarieerde mix van welzijn, cultuur en educatie, zorg, sport, kinderopvang en 
bijvoorbeeld levensbeschouwing. Soms zijn het nog relatief enkelvoudige voorzieningen maar die in hun 
rol als Dorpshuis/Buurthuis/Huis van de Wijk onderdak bieden aan uiteenlopende gebruikers en 
burgerinitiatieven. De voorzieningen worden voor een belangrijk deel (mede) door vrijwilligers gerund.  
In toenemende mate zijn ook scholieren en studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
burgers die een vorm van dagbesteding behoeven onderdeel van een ‘burgerteam’. Daarmee zijn ook de 
aspecten van ‘ondernemen en onderzoeken’ onderdeel van de voorzieningen gaan uitmaken. Via 
initiatieven als ‘participatiepunten’ en ‘wijkleerwerkteams’ krijgt de samenwerking tussen verschillende 
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dienstverleners uit de wereld van welzijn, (beschutte) arbeid, onderwijs, zorg, cultuur en sport vorm. De 
informele en formele wereld vindt er elkaar.  De sociaal professional vervult c.q. kan multifunctioneel 
gebruik stimuleren en waar nodig ondersteunen.   
 
De fysieke voorzieningen zijn een belangrijk hulpmiddel, doch niet het enige ter bevordering van sociale 
samenhang, leefbaarheid en sociale veiligheid. Burgerparticipatie en burgerinitiatieven ontstaan op 
uiteenlopende manieren, momenten en plaatsen. Vaak spontaan en op eigen kracht, soms aangemoedigd 
vanuit een vraagstuk van leefbaarheid en/of sociale veiligheid en soms aangejaagd door een professional. 
In buurten waar burgers elkaar kennen, ontstaan dergelijke initiatieven eerder en zijn ze kansrijker. 
Succesvolle burgerinitiatieven zijn een gunstige voorspeller voor meer initiatief en eigen kracht. Een 
sociaal professional kan soms het juiste zetje geven: voor de start, de voortgang of een bevredigende 
afronding.  
 
Vanuit deze laagdrempelige ontmoeting en participatie, binnen en op straat,  is vroegsignalering en 
preventief handelen mogelijk. Samen met burgers zelf en indien nodig, samen met andere professionals; 
attent en alert reageren kan voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grotere.  De preventieve 
aandacht richt zich op alle ‘levensdomeinen’ en het bevorderen van nabije steun (bijvoorbeeld van 
betrokken burgers, de school, de sportvereniging, de kerk/moskee, de woningbouwcorporatie, de 
zorginstelling, de wijkagent en/of collega sociaal werkers). De professional is gericht op het versterken 
van buurt- en burgerkracht; het bevorderen burgerinitiatief en stimuleren dat een ieder betekenisvol kan 
bijdragen.  
 

Interventies en instrumenten 
Interventies en ondersteunende instrumenten die ingezet kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: steunpunt4 
vrijwilligerswerk/vacaturebank en -bemiddeling; steunpunt burgerinitiatieven/burgerparticipatie; 
steunpunt buurtbemiddeling; steunpunt multifunctionele voorzieningen (maatschappelijk vastgoed); 
steunpunt buurtgebonden informatienetwerk (ICT, gebruik sociale media, matching vraag en aanbod, 
nieuwe technologie t.b.v. adequate hulpverlening, doorverwijzing en informatievoorziening 
dienstverlening op alle levensdomeinen o.a. ter bevordering zelfregie en preventie en ter ondersteuning 
‘toegang, arrangementkeuze en verstrekkingen’).  

 

2.2.2 Bieden van cliënt- en systeemondersteuning 
Ondersteuningsvragen doen zich op alle levensdomeinen voor en hebben zowel betrekking op een 
individu als het netwerk c.q. systeem om de betrokkene heen. Soms is er sprake van een enkelvoudig 
probleem, soms is er een zeer complex en meervoudig probleem aan de orde.  
Slechts ter ordening maken we onderscheid in twee specifieke hoofdcategorieën voor hulpvragen van 
praktische, materiele en/of (psycho)sociale aard en één algemene: 

a) opvoeden, opgroeien en onderwijs;  
b) ouder worden en/of leven met beperkingen; 
c) algemeen   

 
In een gebied waar geïnvesteerd is in kennen en gekend worden, waar men naar elkaar om kijkt en waar 
de bereidheid en de vaardigheid tot onderlinge betrokkenheid en ondersteuning in voldoende mate 
aanwezig is, kan draaglast en draagkracht in evenwicht zijn. Professionals die ieder vanuit een eigen 
kernprofessie (denk aan: wijkverpleegkundige, wijkagent, woonconsulent, sociaal werker, leerkracht) 
werken in een gebied, dragen daar hun steentje aan bij. Ook zij worden goed gekend en in hun professie 
(h)erkend. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het adequaat ondersteunen van de cliënt 
en het systeem in het, met zoveel als mogelijk, in eigen regie aanpakken van het knelpunt waarvoor men 

                                                           

4 We kiezen hier het algemene begrip ‘steunpunt’ daarmee aangevend dat de burger in toenemende mate de initiator zal 
zijn die, waar nodig, ondersteund kan worden. Ik de praktijk zijn er lokale begrippen in gebruik en/of voorzien we een 
ontwikkeling in de dienstverlening.  



 11 

een oplossing wil c.q. een oplossing nodig is.  De professionals handelen vanuit de eerder genoemde 
uitgangspunten.  

 

Interventies en instrumenten 
In de wijk of buurt kan de burger terecht bij een participatiepunt voor maatwerk 

 voor het aanbieden als vrijwilliger op een openstaande vacature; voor het vervullen van de wens 
om iets voor anderen te willen doen; voor een leervraag in het kader van werken en/of leren; voor 
een wens tot ontmoeting en/of meedoen; 

 voor vragen, activiteiten en ondersteuning op het gebied  van opvoeden, opgroeien en onderwijs: 
(lichte) opvoedingsondersteuning; peuterspeelzaal/vroeg- en voorschoolse educatie; huiswerk- 
c.q. keuzebegeleiding/leervaardigheden; (peergroup) informatie, advies en voorlichting; 
participatieactiviteiten (sport, cultuur, natuur, levensbeschouwing); leerwerkplaatsen/stage- c.q. 
leerloopbaanbegeleiding;  

 voor ouder worden en/of leven met beperkingen: ondersteuning mantelzorg; meedoen aan 
participatieactiviteiten;  hulp bij het alledaagse leven/burenhulp (denk aan ‘gemaksdiensten’ 
zoals bijv. voeding; vervoer; ontmoeting, communicatie en bezoek; sport en beweging; 
lichaamsverzorging; onderhoudswerkzaamheden);  

 voor alle leeftijden: sociaal juridische dienstverlening/ budgetondersteuning/ schuldhulpverlening; 
(psycho)sociale dienstverlening/ weerbaarheid en leefvaardigheid.  

 
Waar mogelijk wordt voor de dienstverlening naar vermogen (financieel) bijgedragen door de 
betrokkenen.  
 

 
 

Case 2 
De vraag/klacht van de buurt over overlast van vissende jongeren bij een aan een flat grenzende 
waterplas. Aard van de klachten: 

 Haakjes op de vlonders en balkons 

 Overlast van op de waterkanten 

 Ouders van de vissende kinderen die zich onhebbelijk uiten tegen mensen die hun kinderen 
aanspreken (waar bemoei je je mee, dit is mijn kind) 

 Pesterijen aan het adres van de  bewoners van de flat (maden in de brievenbus, schreeuwen, 
uitdagen, rotzooi tegen de ramen etc.) 

Aanpak: 

 Kijken of (de klagende) burger(s) met dit vraagstuk aan de slag  (willen) gaan en met hen in 
beeld brengen of en wat zij nodig denken te hebben om tot een bevredigende oplossing te 
komen; 

 Stimuleren dat buurtbewoners, jong en oud, samen aan oplossingen werken 
 

 

Case 1 
De vraag voor hulp van de opvoeders van een schoolgaande jongen komt binnen bij 1

e
 lijns 

gezinsbegeleider. Het probleem is verslaving, niet goed functioneren op school en hinderlijk gedrag. 
Bij de probleemanalyse wordt met ouders en broertjes en zusjes gesproken. Uiteindelijk blijkt dat 
moeder voorgeschreven medicatie i.v.m. psychisch probleem niet inneemt, er een geldprobleem is 
aangezien de vader werkeloos is en twee jongere broertjes dreigen af te glijden naar eenzelfde situatie 
als de oudere broer. 
Er wordt een gezinsplan opgesteld waarbij gekozen wordt voor:  

 de inzet coachingstraject  voor de jongere i.s.m. met 2
e
 lijn  

 inschakelen van een maatje om de moeder te ondersteunen  

 inzet met maatschappelijk werk voor budgetprobleem 

 preventieve maatregelen m.b.t. de twee jongere broertjes 
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De onder 2.2.1 genoemde multifunctionele participatievoorzieningen en onder 2.2.2. genoemde cliënt- en 
systeemondersteuning kunnen optimaal benut worden voor de transitiedoelstellingen: 
 

- Door de bestaande infrastructuur en te realiseren onderlinge betrokkenheid/burenhulp open te 
stellen voor mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking en hen naar 
vermogen ‘normaal’ vrijwilligerswerk te laten doen, bouwen we aan een inclusieve samenleving. 
De praktijk laat zien dat met een adequate ondersteuning, een goede en verantwoorde match 
tussen vraag en aanbod (rekening houden met wat reëel gezien kan) dit mogelijk is. Belangrijk is 
dat de professional voldoende ruimte en mandaat heeft voor het realiseren van de 
randvoorwaarden die nodig zijn om de betrokkenen zo zelfstandig mogelijk als vrijwilliger te laten 
functioneren. Dit betekent een de-institutionalisering van de begeleidingsfunctie en het 
integreren van laagdrempelige dagbesteding in een brede basisvoorziening in de wijk.  
 

- Koppeling en synergie tussen zorg en werk, specifiek tussen de diverse vormen van dagbesteding 
en werkprojecten. Vernieuwing rond (arbeidsmatige) dagbesteding en de sociale werkvoorziening 
in nauwe afstemming en samenwerking met werkgevers die een rol spelen bij het aan het werk 
krijgen van mensen met een (tijdelijke) beperkte verdiencapaciteit. Door stroomlijning van de 
werkgeversbenadering en social return in investment breed in sociale domein op te pakken, kan 
inhoudelijke en financiële winst geboekt worden.  
 

Dienstverleners vanuit de verschillende huidige werksoorten pakken dit in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid op. In de regio zijn reeds diverse samenwerkingsinitiatieven op dit punt gaande 
(participatiepunten, wijkleerwerkteams).   
 

 
 
 
2.2.3 Toegang, arrangementskeuze en verstrekkingen 
Een belangrijk maar nog relatief onbekend fenomeen is de vraag hoe de toegang, de arrangementskeuze 
en de verstrekking van voorzieningen t.a.v. de vier decentralisaties adequaat en integraal te organiseren.  
Onze professionals kunnen hierin een rol vervullen, de wijze waarop dient o.i. onder regie van de lokale 
overheid en in goed overleg met betrokkenen plaats te vinden. 
  
Op basis van onze praktijkervaringen en de beoogde transitiedoelen, geven wij de volgende criteria mee 
voor een o.i. kansrijke invulling:    

Case 3 
Project Participatiepunt: 
Vrijwillige buurtconsulent heeft een project opgezet om burgers met eenzaamheidsproblematiek bij 
elkaar te brengen. Projectresultaat A is om samen 1 x per maand uit eten te gaan in een sfeervolle 
omgeving. Projectresultaat B is een door jongeren onderhouden moestuin voor aanlevering 
groenten. Dit project wordt ondersteund door burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Inzet: 

 Vrijwillige kok 

 Inzet maatschappelijke stage 

 Scholieren basisschool voor ontvangst en bediening 

 Supermarkt voor levering van gratis ingrediënten 

 Medewerking 2
e
 lijns organisatie voor mensen met beperking 

Resultaat is een inclusieve samenleving: 

 Jong ontmoet oud 

 Mensen met een beperking ontmoeten ouderen en jongeren 

 Scholen en bedrijven zijn betrokken bij maatschappelijke projecten 

 Jongeren leren spelenderwijs groei en bloei en etiquette rond maaltijdgebruik en koken 

 Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn betrokken 
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- Maak het mogelijk dat burgers en 1e lijnprofessionals in buurten en wijken aan de slag kunnen 
met die vraagstukken van welzijn en welbevinden die zij zelf met en voor elkaar kunnen 
aanpakken (mandatering); 

- Faciliteer voor die situaties die zij niet zelf en met elkaar kunnen oplossen, het proces van 
integraal en breed bepalen van ‘de meest kansrijke oplossingsrichting’ zodanig dat de 
arrangementkeuze wordt gedragen en niet door perverse prikkels wordt gestuurd;   

- Indien blijkt dat een indicatie nodig is voor 2e lijnszorg, is het uitgangspunt één ingang, 
voorkomen onnodige en dubbele verstrekkingen en aansluiting bij leefwereld en behoefte van de 
betrokkene(n). 

 
2.2.4 Casemanagement, netwerk- en ketensamenwerking 
Sociaal werkers kennen de lokale context in al haar facetten. Niet alleen de feitelijke kennis over de 
(sociale) infrastructuur is bekend maar er is ook een hoog bewustzijn aanwezig wie in buurten, wijken en 
in de gemeenschap, ‘het verschil kunnen maken’. De sociaal werker werkt als een verbindingsofficier, 
altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden. De professionals kennen de eigen kernfunctie, zijn succesvol 
in het versterken van burgerparticipatie, het bieden van 1e lijns cliënt- en systeemondersteuning en het 
versterken van keten- en netwerksamenwerking, maar weten ook wanneer een ander type professionele 
ondersteuning belangrijk is en door wie daarin voorzien kan worden. Zo kunnen zij voor de burger een 
goede casemanager zijn en voorkomen dat vele specialistische hulpverleners hulp geven op één adres. 
 
2.3. Suggesties voor verdere uitwerking transformatieplan 
Zoals in de inleiding is aangegeven, is dit document een document ‘onder constructie’. Wat op het ene 
moment nog nieuw is, kan op het volgende moment al weer achterhaald zijn. Sommige inzichten zijn op 
de ene plek nog maar net opgedaan, op een andere plek is men er al volop mee aan de slag. Datzelfde kan 
ook gelden voor onderstaande suggesties. 
 

1) Streef naar overeenstemming in de aard van de te realiseren maatschappelijke effecten. 
Bijvoorbeeld in termen van: 
- Een toenemend aantal burgers is in staat om (gedeeltelijk) in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien, in het informele netwerk hun eigen vragen te beantwoorden en problemen op te 
lossen. Er is een goede borging van ondersteuning en bescherming voor wie dat echt nodig 
heeft; 

- Burgers kunnen participeren in de samenleving zonder dat mensen buiten spel staan. Iedere 
inwoner kan op basis van kansen, vermogen en ambitie zijn of haar talenten ontwikkelen, kan 
participeren en kan mee doen;   

- Er is een toename van het aantal kinderen dat gezond, veilig en met zo veel mogelijk 
(onderwijs)kansen opgroeit;  

- Er is sprake van meer participatie en wederkerigheid met meer betrokkenheid op de eigen 
leefomgeving;  

- Er is een toename van het aantal mensen met een beperking, die regulier aan het werk zijn of 
anderszins actief naar vermogen meedoen, ambities en talenten ontwikkelen en benutten.  

- Het beroep op dure specifieke en specialistische ondersteuning is afgenomen ten gunste van 
de ondersteuning uit het eigen sociale netwerk en de algemene voorzieningen: eenvoudig 
waar mogelijk, specialistisch waar nodig.  

 
2) Bevorder zelfsturing en zelfregie  

- Geef ruimte aan initiatieven vanuit doelgroepen, klantengroepen en nieuwe vormen in 
zelfbeheer die als (mede)opdrachtgever voor vernieuwingsprojecten en dienstverlening op 
treden; 

- Maak het mogelijk dat burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden op het moment dat ze 
zich aandienen; 

- Bevorder co-creaties vanuit maatschappelijke organisaties en biedt ruimte aan het realiseren 
van nieuwe organiseervormen, samen met burgers (bijv. buurt coöperaties);  
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3) Ontwikkel en investeer in kennisdeling en kenniscreatie, bevorder het gebruik van nieuwe 
(wetenschappelijke) kennis en inzichten 
- Investeer in wijk gebonden kenniscreatie en methodiekontwikkeling, lokale en regionale 

kennisdeling; 
- maak gebruik van beschreven, begrepen en bewezen interventies in het sociale domein in lijn 

met de transitiedoelen (meer eigen kracht, meer samenhang, minder problematiseren en 
indiceren);  

- Investeer in gezamenlijke competentieontwikkeling van professionals vanuit verschillende 
disciplines en sectoren; 

- Bevorder de ontwikkeling van meer samenhang en afstemming binnen de gemeentelijke 
beleidsontwikkeling, dienstverlening en organisatie.  
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 Bijlage 1  

Begrippenlijst 

 
Begrip 

 
Inhoud 

 
Kenmerken 

 
Functie (voorbeelden) 

 
Professional 

NULDE LIJN 
= Eigen Kracht 
(versterking) 

Zorg die gegeven wordt 
door familie,  
mantelzorgers en 
vrijwilligers.   
 
Centraal staat de 
burger in zijn omgeving  
 
Participatie- of 
Buurtsteunpunten 
 

Inzet van methodisch 
opgeleide vrijwilligers. 
Matchen van vraag en 
aanbod. 
Hulp bij opzetten van 
eigen leefplan.   
 
 
 

Fysiek en digitaal participatie/ 
steunpunt 
Ondersteuning burgerinitiatieven 
Burgerteam 
Vacaturebank etc.  
Vrijwilligersdiensten 
- Formulierenbrigade 
- Budgetcoaches 
- Klussenhulpdienst 
- Zorgondersteuning 
Mantelzorgondersteuning 
Buurtbemiddeling/mediation 

Sociaal werker welzijn 
(vanuit de traditie 
o.a. opbouwwerk, 
adviseur/consulent 
maatschappelijk 
werk, sociaal 
raadsman, 
jongerenwerk, 
participatie enz.) 
 
 
 

EERSTE LIJN 
Te splitsen in : 

Diensten 
Professionals breed 
opgeleid (generalisten) 

Toegang zonder indicatie  Professionele hulp bij problemen 
op sociaal of medisch gebied 

Welzijn 
Huisarts 
Verpleging 

EERSTE LIJN  
PREVENTIEF 

(hulp bij vragen 
sociaal 

leefgebied) 

Sociaal Team 
Burger en zijn 
omgeving/gezin staan 
centraal 
 

Inzet van generalisten 
sociaal domein in de rol 
van casemanager. Hulp 
aan burgers met 
opstellen van eigen 
leefplan.  

Van individueel naar collectief. 
Van formele naar informele zorg. 
Van zorgen voor…naar zorg 
dragen dat…. 

Wmo medewerker 
Sociaal werker welzijn 
GGD 
Consultatiebureau 

EERSTE LIJN 
CURATIEF 

(hulp bij vragen 
medisch gebied) 

Algemene 
Gezondheidszorg-
instellingen  

Inzet van medische 
generalistische zorg 

Directe curatieve en 
zorginhoudelijke  ondersteuning. 

Fysio, Huisarts, , 
Thuiszorg, 
Verloskundige,  
Etc.  

TWEEDE LIJN 
 
 

Specialistische  
Gezondheidszorg-
instellingen 

Toegang met indicatie  Specialistische ambulante en 
institutionele zorgondersteuning. 

GGZ, VGZ, LGZ,  
Verpleeg- en 
verzorgingshuizen 
ziekenhuizen, 
specialisten etc 

COPRODUCTIE Burger en professional 
samen aan het werk. 

Samenwerking. Eigen kracht, tegenprestatie 
leveren, samen acteren in 
beleidsvoorbereiding en 
conceptontwikkeling. 

Burger en 1
e
 lijns  

Sociaal werker welzijn 

ARRANGEMENT Product gevormd uit 
meerdere zorglijnen 

Mix van instrumenten 
uit informele en formele 
zorg 

Samenstelling van oplossingen. 0
e
 en 1

e
  lijns zorg 

AANBESTEDEN Maatschappelijk Samen met betrokken 
burger en 1

e
 lijn 

individuele en collectieve 
oplossingen zoeken 

Koppelen formele en informele 
zorg.  
Ruimte voor initiatief burger en 
ruimte voor de professional. 

Gemeente, burger  en 
1

e
 lijn 

 Klassiek Budgetbeheerder heeft 
de regie. Roverdeling 
vanuit beheersing. 

Kwantitatief beheermodel 
waarbij het budget bepalend is 
voor de omvang. 

Gemeente, 1
e
 lijn en 

2
e
 lijn 
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ZELFREGIE 
 

 

Onze samenleving kenmerkt zich steeds meer door de hoge mate van zelfbewustzijn waarmee burgers 
hun eigen behoeften onderkennen. Een grote groep burgers is in toenemende mate in staat eigen 
oplossingen te vinden voor de vraagstukken waarmee zij wordt geconfronteerd. Die vraagstukken 
hebben tegelijkertijd aan complexiteit gewonnen. Het appèl dat de samenleving doet op de eigen 
kracht en de eigen verantwoordelijkheid van haar burgers is bovendien sterker geworden. Al met al 
kunnen we vaststellen dat veel burgers een royale regelruimte hebben om inhoud te geven aan de 
eigen verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen over het eigen leven. De burger wordt eigenaar 
van zijn probleem en heeft daarmee zelf de regie in handen tijdens de zoektocht naar een oplossing.  

Tegelijkertijd is er speciale aandacht voor een kleine groep burgers die met een kluwen aan 
vraagstukken op meerdere leefgebieden wordt geconfronteerd; volgens SCP cijfers gaat het om circa 
5% van de Nederlanders. De vier transities vinden plaats op de leefgebieden waar deze groep burgers 
direct mee van doen heeft. 

 
 
WEDERKERIGHEID 
 

 

Het feit dat iemand een hulpvraag heeft, wil niet altijd zeggen dat die hulp eenzijdig geboden hoeft te 
worden. Na vraagverheldering en de, samen met de hulpvrager,  gevonden maatwerkoplossing, kan er 
vanuit de hulpvrager ook iets geboden worden. De uitdaging zit in  denken in kansen en mogelijkheden 
en die te benadrukken. Mensen weten vaak best wat eraan mankeert, mede doordat ze dit al 
meerdere malen te horen hebben gekregen, interessanter en vooral motiverender is het te kijken 
welke mogelijkheden iemand heeft. Te lang is er uitgegaan van wat men niet kan i.p.v. wat iemand wel 
kan. Wij spreken dus liever van iemand met mogelijkheden i.p.v. iemand met beperkingen.   

 
 
ONTSCHOTTING 
 

 

Burgers denken niet in schotten. Een ouder met een ‘moeilijk' kind, de buurvrouw die aan het 
vereenzamen is, iemand die terugvalt in de bijstand, of  iemand die zoekt naar aangepast werk, zal dat 
vraagstuk niet in een door de samenleving bedacht hokje plaatsen. ‘Jeugdzorg’ is een beleidsterm en 
geen sociale werkelijkheid. Niemand van ons zal in zijn eigen situatie de conclusie trekken dat hij 
behoefte heeft aan een ‘collectief arrangement’. Voor een burger telt de kwaliteit van leven, oftewel 
zijn of haar welzijn. Hoe ervaart hij zijn woonomgeving, wat betekent het voor iemand met 
bijvoorbeeld autisme om werk te zoeken en wat heeft een mantelzorger nodig om zijn partner blijvend 
bij te staan? 

 
 
WIJKSTEUNPUNT 
 

 

Het wijksteunpunt is een duidelijk herkenbaar fysiek en digitaal contactpunt voor en met burgers. Het 
wordt gerund door methodisch opgeleide vrijwilligers.  Burgers kunnen zich laten informeren en 
ondersteuning vragen op het gebied van vrijwilligers, mantelzorg en participatie. Tevens kan men zich 
daar melden voor eigen inzet in de wijk. Vrijwilligersdiensten zoals de (klussen)hulpdienst, 
maatjesproject, mantelzorg  en Informatie & Advies,  zijn geïntegreerd in het buurtsteunpunt. 

 
SOCIAAL TEAM 

 
Het Sociaal Team benut het oplossend vermogen van het individu of gezin, betrekt hun sociale 
netwerk en streeft empowerment na. Gezinsbegeleiding en coördinatie van zorg liggen na invoering in 
één hand. In het Sociaal Team gaat het om 1

e
 lijns ondersteuning, waarbij indien nodig wordt 

geïndiceerd voor de 2
e
 lijns ondersteuning. 

 

 
REGIE 

 
De regierol impliceert de opdracht om lokale partijen instellingen en diensten – die op sociaal terrein 
opereren en een verschillend bestuurlijk regime kennen- bij elkaar te brengen, een 
gemeenschappelijke visie te ontwikkelen en beleidsafspraken te maken. 

 
COPRODUCTIE 

 
Coproductie bevindt zich in het midden van het regiemodel. De verschillende partijen binnen het 
regieproces zullen beschouwd worden als partners. Ze zullen samen met de gemeente door informele 
sturingsmechanismen als onderhandeling, overtuiging en andere vormen van communicatie het 
regieproces een bepaalde richting op sturen. Deze richting kan opgevat worden als een visie die 
interactief tot stand komt. 
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Bijlage 2 

 

Toelichting aanpak 0e, 1e en 2e-lijn 

 
De weg naar informele/formele zorg verloopt langs een drietal lijnen: 
 

A. de nuldelijn: eigen kracht van burgers, informele netwerken en collectieve wijkarrangementen, 
maar ook rechtstreekse verwijzing naar eenduidige voorzieningen (uitkeringen of WMO- 
verstrekkingen); 

B. de eerste lijn: het sociaal wijkteam in buurt, wijk, dorp of gemeente, bestaande uit generalisten. 
Toeleiding naar vrijwilligerswerk of tijdelijke professionele ondersteuning in antwoord op sociaal-
maatschappelijke problemen, schuldenproblematiek en opvoedingsvraagstukken; 

C. de tweede lijn: doorverwijzing naar specialistische hulpverlening en diagnostiek bij 
gedragsproblemen, langdurige arbeidsintegratie en GGZ zorg. 

 
A.    Versterking van de nuldelijn  
Zoals reeds eerder aangegeven, omvatten de (deels nieuwe) taken van gemeenten de ondersteuning aan 
verschillende groepen mensen. In veel gevallen gaat het om gezinnen of huishoudens, soms met 
(meerdere) ondersteuningsvragen op uiteenlopende leefgebieden en om vragen uit de buurt. Op al deze 
gebieden is een beweging zichtbaar naar meer eigen verantwoordelijkheid, uitgaan van de ‘eigen kracht’ 
en het benutten van het sociale netwerk. De brede welzijnsorganisatie heeft hierbij een voorwaarden 
scheppende rol.  
 
Om dit proces te faciliteren is het wenselijk dat er voor de burger één duidelijk herkenbaar, laagdrempelig 
wijksteunpunt in de buurt is. Deze is zo ingericht dat inwoners daar terecht kunnen met alle vragen op het 
gebied van ondersteuning op de terreinen van inkomen, zorg en welzijn. Eén frontoffice, adequaat 
toegerust en waar wordt doorgevraagd. Dit integrale steunpunt kan gevestigd zijn in een lokaal 
maatschappelijk centrum en wordt gerund door goed opgeleide vrijwilligers die ondersteund worden 
door een professionele generalist. In de backoffice bevindt zich o.m. het sociale wijkteam en wordt 
voorzien in een laagdrempelige loketfunctie. Het Wmo loket zal in de transitiebeweging gaande weg 
veranderen in een faciliterende dienst. Het zal hierbij gaan om welzijn-/gezondheidsondersteunende 
middelen. De loketfunctie verschuift naar de buurtsteunpunten en de vraagverheldering vindt plaats in 
zowel de nulde als de eerste lijn.  
 
Het Sociaal wijkteam is samengesteld uit 1e lijns generalisten die gelinkt zijn aan de domeinen Zorg, Jeugd 
en Werk&Particpatie.  Dit zijn professionals met kennis van zaken op de drie genoemde terreinen, maar 
vooral ook met bevoegdheden en mandaat om zaken te regelen (w.o bv indicatie 2e lijn). We gaan daarbij 
uit van overheveling van belangrijke taken van de gemeente naar de uitvoering. Met de in de nulde lijn 
genoemde wijkarrangementen worden zowel collectieve wijkvoorzieningen; dagbestedingsactiviteiten, 
Open eetcafés, Repaircafés e.d. bedoeld. Alsmede op maat gesneden inzet van bijvoorbeeld budgetcoach, 
klussenhulpdienst, informatie & adviesteam.  
 
B.    Casemanager in de eerste lijn  
Elke vraag kent een eigen context. En er zijn maar weinig burgers die precies hetzelfde nodig hebben. 
Daarom is het essentieel om de burger een leidende rol te geven in het benoemen van zijn eigen vraag of 
behoefte. Het gaat hierbij om het adequaat en met een brede blik beantwoorden van enkelvoudige 
vragen, informatievoorziening en advies en om het bieden van ondersteuning als casemanager bij 
meervoudige problematiek.  
Op uitvoeringsniveau treedt een generalist5(eerstelijns zorg) op in de vorm van een allround ambulante 
ondersteuner, die domein overstijgend werkt als casemanager. De casemanager heeft een coördinerende 

                                                           

5 Met een generalist wordt bedoeld een professional uit één van de sociale domeinen met competenties om, over alle aandachtsvelden 
heen, te kunnen doorvragen en zo nodig inzet kan plegen of laat plegen.  
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rol in de hulp- en dienstverlening bij individuen/huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden 
en wordt alleen actief wanneer regie op de hulp- en dienstverlening noodzakelijk blijkt. Zo ontstaat, bij 
professionele inzet, één gezicht in het gezin die burger en professional wijst op de gemaakte afspraken; 
dat geeft overzicht en ruimte.  
 
Indien nodig kan de generalist door middel van vragen aan de burger inzicht geven in zijn situatie.  Hij 
onderzoekt samen met de burger in eerste instantie wat vanuit de eigen kracht de mogelijkheden zijn. De 
generalist kan indien nodig indiceren naar de tweede lijn (indicatiebevoegdheid) op het moment waarop 
de burger andere professionele hulp nodig heeft of wanneer deze de regie verliest. De casemanager is 
verantwoordelijk voor het opzetten met de burger van een ontwikkelplan, waarin het probleem wordt 
geschetst, de doelen worden benoemd en de aanvulling op de eigen kracht wordt aangegeven.  Door 
middel van dit ontwikkelplan zijn de wederzijdse afspraken gemaakt, de taken afgestemd en 
verantwoordelijkheden duidelijk.  
 
De casemanager heeft periodiek contact met bijvoorbeeld de gezinsleden en deinst er niet voor terug om 
thuis, maar ook ín de school, op de werkplek en in het buurtcentrum te komen om de voortgang te 

bewaken, hij werkt systeemgericht6. De professionals die specialistische ondersteuning leveren, koppelen 
hun inzet terug aan de casemanager, die op zijn beurt verantwoordelijk is voor de resultaten en beheer 
van het proces (of beter: ontwikkelplan). 
 
C.    Inzet van de tweede lijn 
De in de inleiding genoemde categorie burgers (5%) die intensieve of permanente ondersteuning in het 
dagelijks leven nodig heeft, maken gebruik van de mogelijkheden binnen de 0e tot de 2e lijns 
ondersteuning. In veel gevallen is er bij deze categorie zorgvragers sprake van een multi-problem situatie. 
Hier kan een lid van het sociaal wijkteam de nodige ondersteuning bieden. In de huidige situatie zijn in 
veel gevallen diverse hulpverleners betrokken bij één gezin. Veelvuldig afstemmingsoverleg en 
coördinatie tussen partijen is hiervan het gevolg.  
In onze visie is de instelling van de casemanager van cruciale waarde. Waar nodig zal hij expertise 
invliegen van specialisten bijvoorbeeld op het gebied van GGZ, jeugdhulpverlening of verslavingszorg. De 
casemanager is gedurende het proces niet alleen verantwoordelijk voor het aantrekken van de benodigde 
hulp, maar ook voor het proces van afstemming tussen hulpvrager, vrijwilliger, professional en voor het 
afgesproken resultaat.  
Juist als er binnen gezinnen of in de wijk/ buurt op meerdere leefgebieden problemen of 
ondersteuningsvragen spelen (multiproblem situaties), is het belangrijk dat partijen in een vroegtijdig 
stadium samenwerken, waarbij één professional de geconstateerde problemen snel met die partijen 
deelt, opdat vroegtijdig de juiste hulp kan worden geboden en afgestemd. De rol van de instellingen is bij 
de tweedelijnsondersteuning groot, die van de gemeente is beperkt. 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 
6 Systeemgericht werken betekent samenwerken met de cliënt binnen de context van het gezin, familie en het sociale netwerk. 
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Bijlage 3 

 

SCP: Gemeenten succesvoller ism 
welzijnsorganisaties 

844 

Op 18 december 2013 geplaatst door Jennifer Elich 

� 

Gemeenten die Wmo-ondersteuning koppelen aan het aanbod van welzijnsvoorzieningen, lijken ‘een 

grotere slag te slaan’ in “de Kanteling”. Dat constateert het Sociaal Cultureel Planbureau in haar tweede 

Wmo-evaluatie. Opmerkelijk: gemeenten zetten in op directe bezuinigingen met hogere eigen bijdragen 

voor Wmo-voorzieningen. Dat meldt Zorg & Welzijn.  

De nieuwe toeleiding van burgers naar ondersteuning binnen de Wmo is 'nog in ontwikkeling'. Dat kan 

beter als gemeenten gebruik maken van het aanbod van welzijnsvoorzieningen. Dat constateert het 

Sociaal Cultureel Planbureau in haar tweede Wmo-evaluatie: "De weg naar maatschappelijke 

ondersteuning". Welzijnswerkers zijn belangrijk in de "nieuwe werkwijze" omdat zij meerdere rollen 

kunnen spelen dichtbij de burger: 'Contact maken met het Wmo-loket, outreachend werken en 

activiteiten organiseren voor ondersteuning.' Het SCP benadrukt nogmaals dat preventie, 

vroegsignalering en laagdrempelige snelle hulp de basis vormen voor een succesvolle transitie van het 

Sociaal domein. 

Bron: SCP 
Trefwoorden: beter, gemeenten, kanteling, scp, welzijnsaanbod, welzijnswerk 
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