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Nieuwe praktijken

VooRtDuReND koPPeLeN

Almere start drie jaar geleden met de voorbereidingen op de decentralisaties. 
Drie praktijkwerkplaatsen staan daarin centraal. Integraal werken staat voorop. 
In de eerste plaats betekent dat, dat bewoners, professionals en de gemeente 
samenwerken. Dat zou je horizontale integratie kunnen noemen. Daarnaast 
koppelen bewoners, professionals en gemeenteambtenaren, wonen, zorg, werk en 
participatie voortdurend aan elkaar. Dagbesteding, re-integratie en zorg, worden 
bijvoorbeeld gecombineerd. Op die manier ontstaan er nieuwe initiatieven waarin 
de drie decentralisaties bottom-up vorm krijgen. En gelijktijdig bovendien. 

BeLeiD DicHteR Bij De BuRGeR

Ook Amersfoort werkt enerzijds beter samen met professionals, en anderzijds 
met bewoners om beleid dichter bij de burger te brengen. In wijkteams komen 
welzijnswerk, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en opvoedingsondersteuning 
samen. In het Soesterkwartier betrekken burgers elkaar bij de zorg die in de wijk 
nodig is. Ook is er een wijkleerbedrijf waarin jongeren die moeilijk aan een stage 
komen, een volwaardige stage kunnen lopen. Ze verzamelen de niet-geïndiceerde 
zorgvragen, en gaan daar vervolgens mee aan de slag. In andere buurten helpen 
bewoners elkaar met klussen en zijn ze van plan om buurtzorgcoöperaties op te 
zetten. 

weRkVLoeR ceNtRaaL 

Breda bereidt zich voor op de decentralisaties door de werkvloer centraal te 
stellen. Op basis van casuïstiek geven professionals aan wat de zogenaamde 
‘systeemhobbels’ zijn. Op die manier kan het functioneren van bijvoorbeeld 
de kredietbank, het CJG en de sociale teams verbeterd worden. Het doel is dat 
inwoners van Breda uiteindelijk geen hinder meer ondervinden van verschillende 
‘kokers’ en systemen bij het verbeteren van hun eigen leefsituatie. Dat betekent ook 
dat bewoners binnenkort eigenaar zijn van hun éigen dossier. 

ReGio 

Daarnaast overlegt de gemeente Breda op regionaal niveau met verzekeraars en 
huisartsen. Doel is om beter samen te werken en om zoveel mogelijk burgers zo 
vroeg mogelijk te helpen. Daarmee kan duurdere tweedelijnszorg voorkomen 
worden, zo luidt de veronderstelling. De partijen gaan gezamenlijk aan de slag 
‘alsof’ het al 2015 is. Dan pas komen immers de verantwoordelijkheden formeel 
richting de gemeente. 

BLiNDe VLekkeN 

Deventer richt zich vooral op de kansen die ontstaan als de AWBZ naar de 
gemeente komt. De gemeente gaat er in het kader van de kanteling van de WMO 
vanuit dat eigen regie van de inwoners van Deventer verreweg het duurzaamst is, 
en dat eigen regie bovendien het meest respectvol is richting mensen die zorg en 
hulp nodig hebben. Het is van belang dat professionals dat leren. Deze zogenaamde 
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cultuuromslag heeft tijd nodig. Daarom is Deventer er vast mee begonnen. 
Daarnaast is het belangrijk welke blinde vlekken er ontstaan in de nieuwe 
situatie. De decentralisaties gaan immers niet alleen om zorg, maar om meerdere 
leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, 
zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. Wil je 
als gemeente, instellingen en inwoners kwaliteit leveren, dan moet je vast beginnen. 
Dan zie je wat er beter kan en beter moet. 

LosLateN 

Eindhoven ontwikkelt een ‘landingsbaan’ voor de decentralisaties. Onder de 
noemer ‘Wij Eindhoven’ innoveert de gemeente samen met instellingen en 
bewoners in het sociale domein. Een belangrijke les is, dat het invoeren van nieuwe 
taken en verantwoordelijkheden geen kwestie is van ‘één druk op de knop,’ maar 
dat het vooral vraagt om een lange adem, echtheid, lef, volharding vooral van het 
loslaten van het bestaande. En met name dat laatste staat op gespannen voet met 
het van te voren borgen van aanbieders belangen. Juist daarom is het van belang 
om ‘woord’ en ‘daad’ zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Dat kan alleen op de 
werkvloer en achter de voordeur. In termen van toekomstige verwachtingen is dat 
eerlijker richting instellingen, maar vooral ook richting bewoners. 

eiGeN kRacHt 

Groningen excelleert in het koppelen van mensen met eigen kracht, aan mensen 
die dat nodig hebben. Studenten spannen zich tien uur per week in voor jongeren 
en kinderen in hun buurt. Ze organiseren sport- en spelactiviteiten, ze runnen een 
kookclub en gaan binnenkort huiswerkbegeleiding geven. In ruil daarvoor krijgen 
ze huisvesting en een vergoeding. Aanvankelijk ging het vooral om Pabostudenten, 
maar inmiddels blijkt dat ook andere studenten (Lichamelijke Opvoeding 
bijvoorbeeld) veel kunnen bijdragen. Professionals begeleiden ze. 

aLGeMeNe VooRzieNiNGeN

In Venlo staat de samenwerking tussen professionele netwerken en bewoners 
netwerken centraal. Vanuit het ‘Huis van de Wijk’ ontwikkelen beide netwerken 
gezamenlijk nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bij 
de traditionele individuele en collectieve voorzieningen ligt het initiatief bij de 
gemeente en participeren bewoners. Op het gebied van eigenkracht, sociale 
netwerken en algemene voorzieningen zijn bewoners ‘in the lead’. Op die manier 
wil Venlo vooral inzetten op de ontwikkeling van algemene voorzieningen: 
voorzieningen waar iedereen zonder indicatie of verwijzing terecht kan. Zo is er 
in het huis van de wijk al dagbesteding mogelijk voor iedereen met een beperking 
of bijvoorbeeld voor langdurig werklozen. Zo worden kosten en moeite van het 
vervoer van en naar andere werkplaatsen buiten de stad bespaard. En kan iedereen 
dicht bij huis bijdragen wat hij of zij kan doen. 

eéN aRBeiDsMaRkt 

In Nijmegen staat een nieuw werkbedrijf centraal bij de drie D’s. Vanuit dat 
werkbedrijf biedt de gemeente verschillende voorzieningen (werk, participatie, 
WMO, inkomen, schulden) integraal aan. Maar het werkbedrijf werkt vooral 
ook integraal op het gebied van werk en participatie. En dat is nodig. Momenteel 
overlapt de WSW met de arbeidsmatige dagbesteding in de AWBZ. Betrokken 
instellingen maken echter gebruik van dezelfde plekken en concurreren feitelijk. 
We hebben in het verleden teveel onderscheid gemaakt in groepen die aan de 
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slag willen. Nijmegen wil ze samenvoegen. Om oneigenlijke concurrentie te 
voorkomen, maar ook om een beter aanbod te realiseren. Door verschillende werk- 
en participatie-instellingen samen te voegen, maar ook door tegelijkertijd andere 
zaken als zorg en inkomensvoorzieningen aan te bieden. Ook de werkgevers zullen 
van deze integrale benadering profiteren. Ze krijgen voortaan nog maar één partij 
over de vloer. 

aNDeRe oVeRHeiD 

In Peel en Maas richt de gemeente zich ook op werkgevers. Maar niet met 
contracten en verplichtingen en quota’s, maar door uit te gaan van de intrinsieke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers. Die is er, immers. 
In andere woorden, de gemeente gaat geen ‘zakelijke’ contractrelatie aan. Ook 
bewoners benadert de gemeente op die manier. Peel en Maas gelooft niet in 
‘minder overheid’ en ‘meer burger’, maar vooral in een andere overheid, andere 
burgers, andere gemeenschappen, andere maatschappelijke partijen, en vooral in 
een andere relatie daartussen. ‘De Wissel Om’, noemen ze dat. Zelfsturing, loslaten, 
eigenaarschap, ingetogenheid, en betrouwbaarheid zijn de kernbegrippen die de 
beweging stutten. 

factLaB

Bijzonder aan Zaanstad is de manier waarop de gemeente samen met instellingen 
informatie verzamelt en in kaart brengt. Er komt veel op de gemeente af. En de 
gemeente heeft niet automatisch voldoende informatie om die verandering vorm 
te geven. Zorgaanbieders weten veel, bureau jeugdzorg, noem maar op. Samen 
met de verschillende afdelingen van de gemeente (sociale dienst, leerplicht, etc.) 
delen de instellingen hun informatie in een zogenaamd Factlab. Op die manier 
weten ze in Zaanstad per wijk, welke vormen van zorg, hulp en dienstverlening 
veel voorkomen. Dat is noodzakelijke informatie voor bijvoorbeeld de wijkteams. 
De teams kunnen bijvoorbeeld samengesteld worden op basis van de resultaten van 
Factlab. Soms moet er een extra schuldhulpverlener in, dan misschien weer een 
opvoedingsondersteuner. Ook tijdens en vooral ook na de decentralisaties is goede 
informatie van levensbelang. 

PatRoNeN

Hierboven beschreven we in een notendop slechts enkele voorbeelden van de vele 
die op dit moment in iedere stad te vinden zijn. Zoals hierboven, experimenteren 
vrijwel alle steden met de mogelijkheden die de decentralisaties bieden. We hebben 
er slechts een paar uitgelicht. Als we de voorbeelden zorgvuldiger bestuderen, dan 
zien we een aantal patronen. We sommen ze hieronder op: 
• Ten eerste zijn de experimenten kleinschalig. Het zijn geen grote universele en 

bureaucratische aanpakken, maar buurtgericht, straatgericht, burgergericht. 
• Professionals werken niet meer vanuit hun gespecialiseerde instellingen, maar 

vanuit teams die integraal werken. Vaak gaat het om zogenaamde sociale 
wijkteams. 

• Gemeenten werken enerzijds samen met instellingen om zorg, hulp- en 
dienstverlening te verbeteren en anderzijds samen met burgers om wederzijdse 
betrokkenheid te versterken. 

• Naast samenwerking met instellingen en burgers binnen de gemeente, zoeken 
de gemeenten ook expliciet regionale samenwerking. 

• Gemeenten koppelen de drie decentralisaties in innovatieve aanpakken. Ze 
benaderen de decentralisaties niet afzonderlijk, maar integraal. 
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• Het leveren van maatwerk staat centraal. Om dat te bereiken krijgen burgers en 
professionals meer ruimte. 

• Gemeenten ontwikkelen nieuwe vormen van informatievoorziening om te 
kunnen veranderen. 

• Gemeenten zetten leren, ontwikkelen en innoveren voorop. 

Maar wat we vooral zien, is dat geen pilot, geen experiment hetzelfde is. Gemeenten 
ontwikkelen praktijken die passen bij hun couleur locale. Bij de mensen, 
ondernemers, en professionals die in de gemeente wonen en werken. 
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Pleidooi voor ruimte

 “ We praten hier al decennia over. Nu moeten we het 
gewoon gaan doen, samen met de partners en de 
bewoners van de stad.
Margriet de Jager {Deventer} 

Nederland staat aan de vooravond van een ongekende transformatie van de 
verzorgingsstaat. Onder de noemer ‘de drie decentralisaties’ hevelt het Rijk 
kerntaken van de verzorgingsstaat over naar gemeenten. De ontwikkeling die het 
Rijk met de WMO (en WWB) inzette, krijgt hiermee een nog omvangrijker vervolg. 

Een ontwikkeling die niet uit de lucht komt vallen. De manier waarop we sociale 
zekerheid en zorg hebben vormgegeven is aan vervanging toe. Niet omdat er geen 
vraag meer naar zou zijn, integendeel. We kunnen de toenemende vraag in de 
toekomst niet meer betalen. 

Dat komt omdat de vraag naar zorg en sociale zekerheid autonoom groeit, maar 
ook omdat overheid en samenleving te ver uiteen zijn gegroeid. Of scherper, 
de overheid is steeds centralistischer en bureaucratischer geworden, en de 
samenleving steeds individualistischer. Die twee ontwikkelingen hebben elkaar 
versterkt. Hoe meer de overheid publieke problemen ging oplossen, des te meer 
burgers hun eigen tuintje gingen aanharken. En hoe meer mensen hun eigen tuintje 
gingen aanharken, des te meer publieke problemen de overheid ging oplossen. 

 “ Er is een transformatie aan de gang in de samenleving. 
Zeker als je naar een grotere periode kijkt. We hebben 
jarenlang gedacht vanuit de centrale positie van de 
staat. Dankzij onze verworvenheden hebben we ons 
kunnen ontplooien als individu. Maar we zijn ook 
individualistisch geworden. Nu is het tijd voor een 
nieuw denk en doe klimaat. De samenleving en overheid 
moeten het samen doen. Dat moet vooral ook in de 
samenleving gebeuren. We moeten uitkijken dat we niet 
alleen als overheden met elkaar praten. 
Raf Janssen {Peel en Maas}

1
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Een onhoudbare, want weinig duurzame spiraal. Het idee achter de decentralisaties 
is dat gemeenten die neerwaartse spiraal kunnen doorbreken. Omdat ze dichter bij 
de burger staan, omdat ze dichter op de samenleving staan, omdat gemeenten meer 
capaciteit en kunde hebben om burgers bij publieke problemen en oplossingen te 
betrekken. 

We spraken wethouders in Zaanstad, Groningen, Nijmegen, Peel en Maas, Breda, 
Almere, Deventer, Amersfoort, Venlo en Eindhoven. Hoewel de gesprekken 
uiteenliepen, liepen er door alle gesprekken twee rode draden: 

1. We kunnen het aan, de transitie biedt kansen
2. Wel hebben we ruimte nodig om te door te ontwikken en te leren

We begonnen met het bespreken wat de steden kunnen, wat ze ontwikkelen en 
welke kansen ze pakken. Over wat die ruimte en dat leren inhoudt, hoe dat leren 
vorm kan krijgen en wat die ruimte dan precies betekent gaat dit essay. Het is een 
pleidooi voor ruimte. Ruimte om de verzorgingsstaat van de toekomst lokaal te 
ontwikkelen. 

Dat pleidooi krijgt als volgt vorm. Om te beginnen zullen we dieper ingaan op 
de decentralisaties. Waar komt het idee vandaan? Dan gaan we in op de kern 
van de transitie: kostenbeheersing en maatwerk. Vervolgens gaan we in op de 
voorwaarden die de decentralisatie, de transitie en de transformatie in goede 
banen moeten leiden: nieuwe rollen, ruimte en leren. We eindigen met een pleidooi 
voor ruimte. 
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De transformatie van de 
verzorgingsstaat

 “ Komt er veel op ons af? Ja. Maar het zindert en het 
bruist in de stad. En onze partners zijn heel druk 
bezig om met ons mee te denken en hun bijdrage te 
leveren. En dat gebeurt van de Raad van Bestuur tot de 
werkvloer. We hebber er goede hoop op dat het ons gaat 
lukken.
Ineke Smidt {Almere} 

Waar komen de decentralisaties vandaan? Daarvoor is de ontstaansgeschiedenis 
van de WMO een mooi ankerpunt. Niet alleen omdat het een van de eerste ‘dossiers’ 
is die het Rijk decentraliseert, maar ook omdat gemeenten en het Rijk samen 
inmiddels zes jaar ervaring hebben met de WMO die in 2007 werd ingevoerd. 

MiRacLe NéerlaNdais

Om de noodzaak van de transitie goed te begrijpen, moeten we terug naar het 
midden van de vorige eeuw. Nederland is in opbouw. De geleide loonpolitiek zorgt 
aan aanvankelijk voor een ‘Miracle Néerlandais’. De Rijkoverheid bouwt gestaag 
aan een robuuste verzorgingsstaat. In 1949 zien we de geboorte van de WW. In 
1957 volgt de AOW. Begin jaren ’60 brengt het loslaten van de geleide loonpolitiek 
weliswaar inflatie met zich mee, maar de bestedingen stijgen. Mensen hebben meer 
te spenderen. In 1963 voert Marga Klompé de Algemene Bijstandswet in. 1967 is 
een belangrijk jaar voor de verzorgingsstaat. Ten eerste treedt de WAO in werking 
als opvolger van de Ongevallenwet. Mensen die niet meer kunnen werken krijgen 
daarvoor een vergoeding. Op 14 december van dat jaar keurt de Tweede Kamer 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) goed. Het doel van de wet is 
om de ‘onverzekerbare’ risico’s van lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische 
beperkingen af te dekken. De kwaliteit van de zorg is onvoldoende en de markt kan 
het risico niet nemen. Daarom krijgt de AWBZ vorm als een collectieve, verplichte 
zorgverzekering. Iedere werkende Nederlander moet premie betalen. Niemand 
kan zich er aan ontrekken. Mensen kunnen er individueel gebruik van maken. 
Gezamenlijk betalen we op die manier de noden van diegene die ongeluk treft.

GRoeieNDe VooRzieNiNGeN 

Van meet af aan groeit het aantal voorzieningen dat het Rijk met AWBZ-premies 
betaalt, maar ook het aantal mensen dat er gebruik van maakt. De AWBZ voorziet 
duidelijk in een behoefte. Vanaf het moment dat er financiering voor is, blijkt het 
aantal onverzekerbare risico’s toe te nemen. En daarmee neemt het budget van de 
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AWBZ toe (van 275 miljoen euro in 1967 tot 25,1 miljard euro in 2011). De AWBZ 
groeit gemiddeld drie sneller dan het Bruto Nationaal Product.

PGB

De AWBZ groeit vooral in kwantitatieve zin. In de jaren ’90 is het tijd voor 
een kwaliteitsslag. Daarom introduceert staatssecretaris Terpstra in 1995 het 
Persoonsgebonden Budget (PGB). Daarmee kunnen ‘onbetaalde’ huisgenoten die 
elkaar verzorgen, elkaar inhuren. Keuzevrijheid staat voorop. Bovendien is het 
25% goedkoper dan de zogenaamde ‘zorg in natura’ die de AWBZ financiert. Omdat 
de Tweede Kamer aanvankelijk bang is dat mensen er niet genoeg gebruik van 
zullen maken, moet Terpstra de kamer beloven dat ze er alles aan zal doen om 
onderuitputting te voorkomen. Ze zegt toe de toekenningsprocedure te versnellen. 
Maar al in 1997 meldt de staatssecretaris dat het PGB niet meer weg te denken is. 
De budgetten groeien van 127,5 miljoen gulden in 1996 naar 185 miljoen gulden in 
1997 naar 215 miljoen gulden in 1998 (naar zo’n 3 miljard euro in 2010). 

Het PGB is een trendbreuk in de manier waarop de overheid zorg financiert. ‘In 
het naturastelsel van de AWBZ speelde de zorgvrager vanaf het ontstaan van de 
wet in 1967 in feite een beperkte rol’ (Tweede Kamer 2007). Het PGB past bij de 
dienstverlener die de overheid graag voor vragende cliënten en patiënten wil zijn. 

cLiëNt ceNtRaaL 

Maar de euforie duurt niet lang. Al snel ontdekt het Ministerie van VWS dat het 
PGB niet in de plaats van de AWBZ komt, maar er naast. Bovendien blijft de AWBZ 
groeien. Op de lange termijn is die situatie niet houdbaar, want niet betaalbaar 
meer. Bovendien bestaan er praktische bezwaren. Het aantal verpleegkundigen 
dat nodig is om de zorg te verlenen is nauwelijks op te leiden. Daarom moet de 
AWBZ gemoderniseerd. De cliënt moet centraal komen te staan en de zorg moet op 
maat toegesneden worden. Bovendien moet de zorg worden ‘vermaatschappelijkt’. 
Mensen moeten meer voor elkaar gaan zorgen. En als dat niet lukt, moeten 
zorgaanbieders dat doen. Zorgkantoren moeten dat regelen door vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen.

 “ De decentralisaties bieden de mogelijkheid om te 
gebruiken wat je voor handen hebt. Dat je gebruik 
maakt van dat wat er is in jouw plaats, in je wijk of in 
je dorp. Dat je op zoek gaat naar wat voor handen is en 
dat het je lukt om die dingen te benutten die je hebt. 
Jannie Visscher {Groningen}

VeReeNVouDiGiNG 

In het kader van het moderniseringsproces voert het Ministerie van VWS in 
2003 de zogenaamde ‘functiegerichte omschrijvingen van de zorg’ in alsmede 
het PGB ‘nieuwe stijl’ waarin de verschillende PGB voorzieningen samenkomen. 
Vereenvoudiging moet leiden tot de afname van de zorgvraag. Maar dat is niet het 
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geval. De vraag naar zorg blijft toenemen en daarmee de AWBZ-kosten. Door de 
omvang van de AWBZ, de organisatie van de uitvoering en de toegenomen vraag 
dreigt de AWBZ zichzelf op te blazen. De oorspronkelijke doelstelling uit 1967 
(het verzekeren van onverzekerbare zorg) dreigt uit het zicht te verdwijnen. Om 
die reden besluiten minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-van Dorp in 
2004 tot een rigoureuze wijziging. Vooral om solidariteit met diegenen die zorg 
het hardste nodig hebben ook in de toekomst te kunnen garanderen. Omdat de 
bewindspersonen mensen in staat willen stellen om zolang mogelijk zelfstandig te 
blijven functioneren en hulp te krijgen in hun directe leefomgeving, introduceren 
ze de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het doel van de wet is niet 
zozeer om mensen te verzorgen, maar om mensen mee te laten doen. Het is een 
‘participatiewet’. De wet wordt op 1 januari 2007 ingevoerd. 

DeceNtRaLisatie 

Bijzonder aan de WMO is dat het gepaard gaat met decentralisatie. Niet het Rijk, 
maar de gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De 
gemeenteraad stelt de kaders op in de vorm van een verordening. Enerzijds maakt 
het Rijk de gemeente dus verantwoordelijk voor de zo vurig gewenste AWBZ-
beheersing, anderzijds krijgt de gemeente de mogelijkheid om de zorgbehoefte van 
bewoners lokaal in te vullen. 

De gemeente moet er vooral voor zorgen dat mensen elkaar gaan helpen en niet 
automatisch een beroep op de overheid doen. Dat kan, omdat de gemeente de 
bewoners beter kent dan het Rijk. Maar er is meer. De WMO is geen collectieve 
en verplichte zorgverzekering, zoals de AWBZ. Dat betekent vooral dat de 
WMO geen recht op zorg biedt. Dat vormt een belangrijke garantie voor de 
gewenste kostenbeheersing. Er komt een ‘compensatiebeginsel’ voor het recht 
op zorg in de plaats. Dat beginsel houdt in dat gemeenten mensen in staat 
moeten stellen mee te doen aan de samenleving. Als ze dat niet zelfstandig 
lukt, moet de gemeente ze compenseren. Dat kan met een scootmobiel, of met 
huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld. Het compensatiebeginsel maakt maatwerk 
mogelijk. Over de uitvoering van de WMO legt het gemeentebestuur in de eerste 
plaats verantwoording af aan de bewoners en de raad. Met de WMO is de eerste 
decentralisatie is een feit. 

 “ We moeten uitgaan van de samenleving. Van wat 
burgers onderling kunnen en doen. Het is al heel wat als 
we ze als overheid niet in de weg zitten. Wel moeten we 
het debat voeren met burgers. Wat kunnen jullie en wat 
kunnen wij? 
Raf Janssen {Peel en Maas}

DecoNceNtRatie? 

Het is hier belangrijk om een onderscheid te maken tussen deconcentratie en 
decentralisatie. Bij deconcentratie brengt het Rijk taken naar lokaal niveau, maar 



13

HoofDstuk 2 / De tRaNsfoRMatie VaN De VeRzoRGiNGsstaat

blijft daar volledige zeggenschap over houden. Belastingkantoren zijn daar een 
mooi voorbeeld van. Volgens staatsrechtgeleerde Elzinga is het gelijkheidsbeginsel 
een belangrijk criterium. Waar er ruimte is om verschil te maken en er voldoende 
ruimte is voor het lokale bestuur om keuzes te maken, is decentralisatie op zijn 
plaats. Als dat niet het geval is, dan past deconcentratie. Bij de WMO is er expliciet 
voor decentralisatie gekozen. 

tRaNsfoRMatie

De transformatie van de AWBZ in de WMO staat feitelijk model voor de huidige 
decentralisaties: de Participatiewet, de decentralisering van de Jeugdzorg en 
de overheveling van de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. 
Voorzieningen die de afgelopen jaren beleven groeien. Zowel aan de vraagkant, 
als aan de aanbodkant. Voorzieningen dus, die steeds duurder werden, ondanks 
de interventies van de Rijksoverheid. Voorzieningen die zichzelf dreigen op te 
blazen. Dat betekent aan de kant van de samenleving dat de vraag moet worden 
teruggedrongen en aan de kant van de overheid dat de uitvoering anders moet.

Net als bij de WMO is het met de decentralisaties de bedoeling dat gemeenten 
daarvoor verantwoordelijk worden. Daar krijgt de gemeente minder geld voor 
dan het Rijk beschikbaar had (budgetkorting of efficiencykorting). Ook bij deze 
decentralisaties is financiële beheersing een belangrijke drijfveer. Maar ook bij 
deze decentralisaties luidt de verwachting van bewindspersonen, Tweede Kamer 
en gemeenten dat een belangrijke kwaliteitsslag mogelijk is. En dat de gemeente die 
slag kan maken. 

Hoe eN wat

Over het wat – over de noodzaak tot decentraliseren – bestaat dan ook weinig 
verschil van inzicht. Het is juist het antwoord op de vraag hoe de gemeenten hun 
nieuwe taken moeten gaan uitvoeren, waar verschillende opvattingen over zijn. 
En het is precies in het antwoord op die vraag, waar de begrippen transitie en 
transformatie een rol gaan spelen. Dat het Rijk er samen met de gemeenten in 
slaagt om de taken zorgvuldig en tijdig over te dragen (de transitie) daar hebben 
de meeste partijen nog wel voldoende vertrouwen in. Maar wat gaat er vervolgens 
gebeuren? 

eiGeN kRacHt 

De verwachtingen zijn hooggespannen. Waar het bij de WMO weliswaar om 
verschillende taken ging, ging het wel om taken binnen hetzelfde domein. 
Nu komt er een palet aan verantwoordelijkheden richting de gemeente. Van 
residentiële zorg voor jeugd tot de sociale werkplaatsen, van de begeleiding van 
verminderd zelfredzame mensen, tot opvoedhulp voor ouders. De verwachting 
is dat de gemeente door integraal te werken veel effectiever te werk kan gaan. 
Door het gezin centraal te stellen kan hulp, zorg en dienstverlening beter ingezet 
worden. Door met sociale wijkteams integraal aan de slag te gaan, kan onnodige 
bureaucratie vermeden worden. Door burgers te faciliteren en te stimuleren om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen en voor elkaar te zorgen, worden ze minder 
afhankelijk van de overheid. Door de eigenkracht van burgers te benutten, kan de 
kracht van de overheid zich richten op mensen die minder krachtig zijn. 
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 “ In onze nieuwe aanpak hebben we gezegd: ‘Wij gaan 
vooral kijken naar wat de mensen kunnen en niet naar 
wat ze niet kunnen. Maar zo kennen we de mensen 
helemaal niet. In al onze systemen staat alleen maar 
informatie over wat mensen niet kunnen, over hun 
problemen. Dat vraagt om een andere persoonlijke 
benadering van mensen.’ 
Turgay Tankir {Nijmegen} 

uitDaGiNG 

Op papier klinkt dat goed. In de praktijk gaat het om weinig minder dan een 
transformatie van de verzorgingsstaat. En vooral om een transformatie van 
de relatie tussen overheid en burger. Een relatie die we de afgelopen decennia 
vormgegeven hebben met extra middelen en extra geld. Geld dat er nu niet meer 
is. Gemeenten staan dus voor de uitdaging om de verzorgingsstaat opnieuw uit te 
vinden. Niet door meer zorg te leveren, maar door de zorg anders en beter vorm te 
geven. Dat is de echte uitdaging van de decentralisaties. 
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Maatwerk en diversiteit

 “ De hele transitie gaat om het opstarten van een nieuwe 
beweging. We moeten proberen om het anders te doen. 
Als iets niet werkt, dan werkt het niet. Maar we moeten 
het proberen. 
Lenie Scholten {Eindhoven} 

DuBBeLuitDaGiNG 

Feitelijk staan Rijk en gemeenten samen voor een dubbeluitdaging. Enerzijds 
moeten ze kosten beheersen, anderzijds moeten ze de kwaliteit van hulp, zorg en 
dienstverlening verbeteren. Vanuit het Rijk gezien (top down) is de belangrijkste 
opgave om kosten te beheersen. Vanuit de gemeenten gezien is het de belangrijkste 
opgave om de hulp, zorg en dienstverlening anders en beter vorm te geven. 

Burgers maken deel uit van beide uitdagingen. Enerzijds kunnen ze helpen kosten 
te beheersen. Door elkaar te helpen, maar ook door niet automatisch naar de 
overheid te kijken als ze iets nodig hebben. Alleen dan blijft er geld nodig om de 
mensen die het niet zelf kunnen beter te helpen. 

oNzekeRHeiD

De kern van die uitdaging vormt de vraag of gemeenten dat lukt. Of scherper: 
kunnen gemeenten realiseren wat het Rijk feitelijk niet gelukt is? Kunnen 
gemeenten de verzorgingsstaat zo veranderen dat het de gemeenschap enerzijds 
minder kost, en anderzijds duurzaam betere hulp, zorg en dienstverlening 
oplevert? Het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. Een ander eerlijk 
antwoord is dat er weinig alternatieven zijn. We moeten wel. Dat betekent vooral 
dat gemeenten moeten leren, en ook de tijd krijgen om te leren. Leren om lokaal 
keuzes te maken, beleid te ontwikkelen en beleid uit te voeren. 

 “ Eigenlijk kennen we onze eigen inwoners nu niet goed 
genoeg. We kennen ze via verschillende schijfjes. 
Leerplicht, schuldhulpverlening. Daar komen nu zorg 
en hulpverlening bij. Dat biedt enorme kansen. We 
kunnen er veel sneller bij zijn. Als dat nodig is. Ik zie 
voornamelijk kansen voor onze inwoners die het ook 

3
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echt nodig hebben. Want als we er sneller bij kunnen 
zijn, is er minder specialistische hulp nodig. Ik ben daar 
in de kern heel optimistisch over. 
Bert Lubbinge {Amersfoort} 

GeMeeNte keNt De BuRGeR

Wat we wel weten is dat gemeenten burgers beter kennen dan het Rijk. Concreet 
betekent dat, dat gemeenten meer rechtstreeks contact hebben met burgers. Ze 
staan in de basisadministratie. Kinderen gaan in de gemeente naar school. Wie een 
uitkering nodig heeft, of bijzondere bijstand, meldt zich bij de gemeente. Met de 
decentralisaties komen nog meer van die ‘leefgebieden’ richting de gemeente. Dat 
betekent dat gemeenten een meer integrale afweging kunnen maken als het gaat 
om hulp, zorg en dienstverlening. 

coMPeNsatieBeGiNseL

Maar er is nog een reden waarom de gemeenten meer kunnen dan wat het Rijk in 
het verleden kon. Als de voortekenen niet bedriegen, komt het compensatiebeginsel 
centraal te staan in de transformatie. Dat betekent dat de gemeente de plicht heeft 
om mensen te compenseren. Maar omdat het compensatiebeginsel geen recht is in 
de zin waarop de AWBZ recht op zorg gaf, hoeft de gemeente niet iedereen op exact 
dezelfde wijze te compenseren. In andere woorden: in tegenstelling tot het recht op 
zorg, maakt het compensatiebeginsel het mogelijk om maatwerk te leveren. 

 “ Het denken in rechten zet heel veel vast. De vraag is: 
wat heeft iemand nodig om te kunnen functioneren op 
zijn of haar niveau. Het antwoord op die vraag kan voor 
iedereen verschillend zijn. Die vraag is leidend bij de 
transitie in Almere. 
Ineke Smidt {Almere}

MaatweRk

Het belang van die constatering kan maar moeilijk worden overschat. Immers, 
wie het recht en de wet centraal stelt, moet gelijke gevallen gelijk behandelen. 
Dat beginsel is de afgelopen decennia leidend geweest in de verzorgingsstaat. Dat 
bracht enerzijds duidelijkheid, maar ook veel bureaucratie. We zijn immers maar 
zelden exact gelijk. En er zijn veel regels, procedures en protocollen voor nodig om 
voor ongelijke gevallen gelijke uitkomsten te produceren. Bovendien leidde het er 
toe dat er alleen naar het probleem werd gekeken (iemand kan de trap niet meer 
op) en niet naar de context (wil iemand nog wel blijven wonen waar hij of zij nu 
woont?; heeft iemand nog vrienden of familie?). Mensen die bijvoorbeeld niet meer 
zelf hun trap op konden kregen, mits ze aan een aantal voorwaarden voldeden, 
allemaal een traplift. Ze hadden hetzelfde probleem. Ze waren gelijk. 



17

HoofDstuk 3 / MaatweRk eN DiVeRsiteit

 “ We hebben het over een forse maatschappelijke 
verandering. Mensen kloppen hier nog steeds op de deur 
vanuit de gedachte ‘ik heb recht op’. Dat klopt straks 
dus niet meer. Dat is zeer fundamenteel. Maar als we dit 
goed doen, kunnen we straks mensen beter helpen die 
het niet zelf kunnen. 
Bert Lubbinge {Amersfoort}

oNGeLijke GeVaLLeN NaaRMate ze VeRscHiLLeN

Het compensatiebeginsel gaat uit van een fundamenteel ander principe. Niet 
zozeer het gelijk behandelen van gelijke gevallen staat centraal, maar het 
behandelen van ongelijke gevallen, naarmate ze verschillen. Dat betekent niet 
dat de gemeente andere ‘gevallen’ gaat behandelen. Maar dat ze vooral op zoek 
gaat naar de verschillen tussen mensen. In plaats van het centraal stellen van de 
overeenkomsten. Dat is de kern van de transformatie. En dat gebeurt omdat het 
gelijk behandelen van gelijke gevallen geleid heeft tot een ongetemde groei van 
budgetten, maar ook omdat het geforceerd doorvoeren van gelijke oplossingen voor 
verschillende gevallen ten koste gaat van kwalitatief hoogwaardige zorg. Na de 
decentralisaties hebben mensen dus niet meer het recht op voorziening x of y, maar 
het recht om gecompenseerd te worden. En naarmate ze meer eigen kracht hebben, 
hoeft dat minder. 

 “ Wij gaan een aantal professionals in die bepaalde wijk 
voorfinancieren. Dat hoeft niet per uur verantwoord 
te worden. We gaan dat monitoren op basis van de 
algemene informatie die we van de wijk hebben. Niet 
door individuele handelingen van professionals te 
volgen. Zo kunnen we die mensen ontlasten van een 
heleboel bureaucratie en rompslomp. En we geven ze 
handelingsvrijheid, dat vind ik het allerbelangrijkste. 
Handelingsvrijheid om op de werkvloer bepaalde keuzes 
te kunnen maken. 
Ramon Testroote {Venlo}

scootMoBieL

We zullen dat met een voorbeeld verhelderen. Drie ouderen wonen in een jaren 
’30 wijk in een grote stad. Ze zijn alle drie slecht ter been en wel in dien mate dat 
ze in de oude situatie alle drie recht zouden hebben op een scootmobiel. En die 
scootmobiel krijgen ze dus ook. In de nieuwe situatie kan het zo zijn dat een van de 
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drie een scootmobiel krijgt, een ander een dagelijkse lift van een buurvrouw naar 
het buurthuis en een derde buurtverpleging. Omdat juist die oplossingen beter 
aansloten bij hun mogelijkheden en wensen. Omdat de gemeenteambtenaar naast 
de het feit dat ze dezelfde handicap hadden (verminderd mobiel) ook oog heeft 
voor de context van hun problemen. Waar het oude systeem gestandaardiseerde 
oplossingen biedt voor verschillende problemen, tracht het nieuwe systeem 
maatwerk te leveren. Enerzijds om de kwaliteit van hulp, zorg en dienstverlening 
te verbeteren, anderzijds omdat we verwachten dat de zorg daar goedkoper van 
wordt. Waar we in het verleden rechtvaardigheid koppelden aan gelijkheid, is het 
nu de uitdaging om rechtvaardigheid te koppen aan diversiteit. Dat betekent voor 
politici, beleidsmakers en uitvoerders dat ze een fundamenteel nieuw rol krijgen. 
Die nieuwe rollen verkennen we hieronder. 

 “ Die zorgeuro kan in sommige gevallen misschien wel 
beter door de voetbalclub worden besteed dan door 
de vaste welzijnsorganisatie. Het is de kunst te leren 
wanneer dit het geval is en hoe je dat organiseert. 
Jannie Visscher {Groningen} 

 “ Ik ben het gesprek aangegaan over het leerlingen-
vervoer. Ouders eisten dat we dat als gemeente 
regelden. Maar ik heb gezegd: ‘het zijn in de eerste 
plaats jullie kinderen.’ Ouders zagen dat in eerste 
instantie als een bezuinigingstrucje. Een jaar later 
was het gesprek al anders. De mentaliteit was anders. 
Er kwamen geen morele, maar vooral praktische 
bezwaren. Daar zijn we samen uitgekomen. 
Raf Janssen {Peel en Maas}
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Politici, beleidsmakers 
en uitvoerders – nieuwe 
stijl

 “ We moeten misschien constateren dat er veel 
professionals voor iets anders opgeleid zijn dan dat we 
nu van ze vragen. Voor wat we nu vragen hebben we 
soms andere mensen nodig. 
Saskia Boelema {Breda}

Nieuwe RoLLeN 

Volgens Paul Sabatier bestaat beleid altijd uit waarden, doelstellingen en 
instrumenten. Waarden bepalen de missie van een organisatie. Waarom doen 
we wat we doen? In publieke organisaties is dat het domein van de politiek en 
politici. Vervolgens zetten beleidsmakers die missie (ieder kind naar school!) om in 
doelstellingen en beleid (20% reductie van voortijdig schoolverlaters). Vervolgens 
koppelen uitvoerders instrumenten aan die doelstellingen om ze ook daadwerkelijk 
te bereiken (extra capaciteit voor de leerplichtambtenaar). Het gesprek over 
de decentralisaties, de transitie en de transformatie verloopt soms warrig. 
Sommigen hebben het over doelstellingen (20% budgetreductie!) Anderen over 
waarden (Waarvoor doen we dit eigenlijk?) en weer anderen over instrumenten 
(Niet iedereen krijgt een traplift!). Het onderscheid tussen waarden, beleid en 
instrumenten kan het gesprek ordenen. Waar hebben we het over? 

4
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fiGuuR 1: BeLeiD aLs saMeNsPeL VaN PoLitici (waaRDeN), BeLeiDsMakeRs (DoeLsteLLiNGeN)  
eN uitVoeRDeRs (iNstRuMeNteN) 
 

RuiMte

uitVoeRDeRs  
(iNstRuMeNteN)

BeLeiDsMakeRs 
(DoeLsteLLiNGeN)

PoLitici 
(waaRDeN)

 “ Die hele eigen kracht discussie wordt zo zwart-wit 
gevoerd. Alsof we mensen die niets kunnen gaan 
dwingen om zichzelf te redden. Waar het om gaat is het 
doorbreken van het taboe op de vraag of mensen zelf 
ook iets kunnen. Daar gaat het over bij eigen kracht.
Lenie Scholten {Eindhoven}

PoLitici

Voor lokale politici betekent dat, dat ze hun eigen overtuigingen moeten vormen 
over het leveren van maatwerk. De kans dat ontevreden burgers zich bij de raad 
zullen melden op basis van gegroeide verwachtingen (mijn buurvrouw krijgt wel 
een rollator en ik niet!) is niet gering. Hoe ga je daar vanuit je politieke overtuiging 
mee om? Vooral ook als je weet dat maatwerk en diversiteit de kern van de 
verzorgingsstaat van de toekomst vormen? En wie wil je nog wel helpen? Van wie 
verwacht je zelfredzaamheid? 

 “ We hebben gezegd: we weten nog niet om hoeveel 
budget het gaat, we weten nog niet om welke zorg het 
gaat, we weten nog niet wie er straks verzorgd moet 
worden. Maar we weten wel dat het gaat gebeuren. 
Dus we hebben gezegd het is een mooi moment om te 
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bepalen wat voor stad we eigenlijk willen zijn. Om een 
visie en een beleidskader op te stellen. En dat zijn we 
aan het doen.
Ineke Smidt {Almere}

BeLeiDsMakeRs

Voor beleidsmakers betekent het dat beleid niet zozeer gericht is op rechten, 
aanspraken en uniforme voorzieningen. Maar dat beleid het mogelijk moet maken 
om ongelijke gevallen, te behandelen naarmate ze verschillen. Hoe zet je dat om 
in beleidsdoelstelling? En hoe meet je maatwerk? Immers het verstrekken van 
een voorziening is geen resultaat op zich meer. De voorziening wordt primair een 
middel om een specifiek probleem van een burger te verhelpen. En dat kan dus van 
burger tot burger verschillen. Hoe stuur je daar op? 

 “ Dat betekent dus dat je veel meer vertrouwt op de 
persoonlijke kwaliteiten van medewerkers. Dat we 
moeten vertrouwen op het oordeelsvermogen van 
professionals. 
Corrie Noom {Zaanstad}

uitVoeRDeRs

Uitvoerders krijgen de grootste uitdaging voor hun kiezen. Waar we 
standaardoplossingen verstrekken, volstaan verstrekkingenboeken, protocollen, 
procedures. De oplossing voor burgers die met een probleem aan het loket komen is 
dan vaak de uitkomst van een procedure, een beslisboom, of het raadplegen van het 
verstrekkingenboek. Professionaliteit is in dat geval het zorgvuldig volgen van de 
regels. De regels garanderen immers gelijke behandeling. Een professioneel oordeel 
volgt uit het volgen van de regels. 

 “ Mensen klagen erover, maar regels geven natuurlijk ook 
houvast aan professionals. Wij hebben gezien dat als je 
mensen ruimte wilt geven, je ze dat echt moet leren. De 
besten pakken het direct op, maar de rest heeft langer 
nodig. Daar moet je tijd voor nemen. 
Saskia Boelema {Breda}
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PRofessioNeeL ooRDeeL

Waar maatwerk en het compensatiebeginsel centraal staan, moet de professional 
zich niet zozeer op regels en procedures baseren, maar een eigen oordeel 
vellen. Op basis van een gesprek met mensen. Veel gemeenten hebben daar 
reeds een ‘keukentafel’ voor in het leven geroepen. Dat is uitdagend, omdat 
regels ook veiligheid bieden en houvast. Met het compensatiebeginsel komt 
de verantwoordelijkheid meer bij de professional te liggen. Daarnaast moeten 
professionals leren naar alle problemen te kijken. En niet alleen naar schulden, 
alleen naar een handicap of alleen naar de opvoeding. 

 “ Wij werken met generalisten. Dat zijn zwaargewichten. 
Ze waren blij dat ze eindelijk de ruimte kregen om te 
doen wat nodig was. Ze spreken mensen aan op hun 
eigen gedrag. En tegelijkertijd hebben ze veel respect 
voor mensen. Dat respect bestaat eruit dat je ervan 
uitgaat dat mensen zelf ook nog iets kunnen. Daarom 
onderhandelen ze ook met mensen. Dat kan alleen als je 
ze serieus neemt. 
Lenie Scholten {Eindhoven}

LeReN 

In andere woorden, politici moeten leren hun positie te bepalen over het ongelijk 
behandelen van mensen naarmate ze verschillen. Beleidsmakers moeten leren 
om beleid te ontwikkelen op basis van diversiteit. En professionals moeten leren 
oordelen, los van procedures en protocollen en leren integraal te kijken. Leren en 
ontwikkelen zijn echter niet vanzelfsprekend in publieke organisaties, zoals we 
hieronder uiteen zullen zetten. 

 “ We zeggen tegen professionals: waarom ben je nu dit 
vak gaan doen? Om de hele tijd protocollen af te gaan 
strepen? Natuurlijk willen ze hun professie in de volle 
breedte uitoefenen. Het zijn heel gedreven mensen! 
Ineke Smidt {Almere}
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Leren en ontwikkelen 

 “ Wij moeten van tevoren weten hoe we met incidenten 
om zullen gaan, in bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. 
Want ze zúllen zich voordoen. Dan moeten we er niet 
alleen op uit zijn om te bepalen wie de schuldige is; we 
moeten er van willen leren. 
Corrie Noom {Zaanstad}

wat BetekeNt LeReN? 

Leren en ontwikkelen zijn dus noodzakelijk om de transitie te laten slagen. Maar 
wat betekent ‘leren’ eigenlijk concreet? De Franse socioloog Crozier is lang met 
die vraag bezig geweest. Hij verbaasde zich vooral over het feit dat publieke 
organisaties moeilijk leren, terwijl ze er voldoende redenen voor lijken te hebben. 
Maar omdat de werkelijkheid altijd complexer is dan beleidsmakers en bestuurders 
kunnen bedenken – en raadsleden en Kamerleden soms willen accepteren – geven 
ze zich over aan retraitisme en ritualisme. Retraitisme betekent het ontkennen of 
bagatelliseren van de werkelijkheid. ‘Het is een uitzondering,’ heet het dan, of ‘een 
incident’. Soms negeren beleidsmakers onverwachte en ongewenste effecten van 
goede bedoelingen die in beleid vorm kregen. Ze trekken zich letterlijk terug in hun 
systeemwereld van wetten, beleid en protocollen en procedures. 

 “ Ik geloof wel dat we veel beter kunnen en dat gaan we 
ook doen. Maar het blijft mensenwerk in een complexe 
sector. En alle budgetten die er bij komen hebben te 
maken met complexe gevallen. Dus we moeten beseffen 
dat niet alles perfect kan gaan. 
Saskia Boelema {Breda}

RituaLisMe

Ritualisme betekent niet zozeer dat beleidsmakers en bestuurders onverwachte 
effecten ontkennen, maar stellen dat ze er weinig aan kunnen doen. ‘We willen wel 
anders, maar de regels zitten in de weg’ of ‘We kunnen geen uitzonderingen gaan 
maken,’ luiden dan de excuses. En vaak klopt dat ook. Het systeem van checks and 
balances heeft zich zo ontwikkeld, dat we liever spreken van ‘fouten’ en ‘afrekenen’, 

5
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dan van ‘leerpunten’ en ‘verbeteren’. Verantwoordelijkheid nemen betekent in die 
context aftreden. 

 “ De ontwikkeling kost tijd. Dat is niet op de 
overgangsdatum geregeld. Dan moet je dus niet na één 
of twee jaar vanuit de kamer gaan roepen: zie je wel, het 
lukt niet. Dan verstoor je de transitie. 
Bert Lubbinge {Amersfoort}

DRie MaNieReN VaN LeReN 

Chris Argyris is milder gestemd. Hij ziet wel degelijk dat overheden kunnen leren. 
Hij onderscheidt drie manieren van organisationeel leren en ontwikkelen. Eerste 
orde lessen betreffen causaal leren. Professionals ontdekken een fout en lossen het 
op. Ze plakken pleisters. Tweede orde leren, is reflectief leren. Niet alleen plakken 
ze pleisters, maar professionals vragen zichzelf ook af of ze hebben bijgedragen aan 
het ontstaan van onverwachte en ongewenste effecten van beleid. Ze reflecteren 
op hun eigen gedrag. Derde orde leren is systeemleren. In welke mate dragen de 
regels, wetten en doelstellingen die we formuleerden bij aan het ontstaan van 
onverwachte effecten van beleid? En hoe moeten we ze aanpassen om fouten in 
de toekomst te voorkomen? Eerste orde leren komt geregeld voor, volgens Argyris. 
Maar reflectief leren en systeemleren is hij nauwelijks tegengekomen.

fiGuuR 2: DRie MaNieReN VaN LeReN iN PuBLieke oRGaNisaties

1e oRDe LeReN
(causaaL)

2e oRDe LeReN 
(RefLectief)

3e oRDe LeReN 
(sYsteeM)

RuiMte
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 “ Tegen de raad en ambtenaren zeg ik: We moeten ruimte 
open houden. Professionals hebben tijd nodig om het 
zichzelf eigen te maken. We komen veel dingen tegen die 
anders uitpakken dan we verwacht hadden. Instellingen 
vinden dat niet makkelijk. En natuurlijk gaan we op 
een gegeven moment afspraken maken. Maar zo’n 
fundamentele verandering realiseer je niet van de ene 
op de andere dag. Dan kunnen we met z’n allen continu 
bevestigen hoe complex en lastig dat is. Of we kunnen 
leren hoe dat wel moet.
Lenie Scholten {Eindhoven}

oNtwikkeLMoDeL

Als we zeggen dat gemeenten moeten leren om de nieuwe taken en 
verantwoordelijkheden die met de decentralisaties meekomen, vorm te geven, 
bedoelen we dat alle drie de vormen van leren nodig zijn. Ongetwijfeld zullen 
er onverwachte effecten ontstaan. Als het uitzonderingen betreft, kunnen ze op 
eerste orde niveau hersteld worden. Uitvoerders kunnen dat doen, samen met 
de gemeente. Als de fouten en onverwachte effecten vaker voorkomen, kunnen 
beleidsmakers doelstellingen aanpassen en wellicht beleidsregels. Dat kan 
uiteraard in samenspraak met het Rijk. Als de fouten en onverwachte effecten 
dan nog blijven terugkomen, moet er op systeemniveau iets aangepast worden. 
Dat betekent dat de gemeente andere instellingen moet inschakelen, wetten 
moet aanpassen, met budgetten moet schuiven. Dat kan de gemeente niet alleen. 
Met name op derde orde niveau is het Rijk nodig. Maar ook andere landelijke 
instellingen. Zorgverzekeraars bijvoorbeeld, of vakbonden, werkgevers misschien 
of GGZ Nederland. Hieronder geven we die rol verdeling weer. Het is van belang 
om te constateren dat de uitvoering gevrijwaard blijft van micromanagement 
van teveel partijen. Zonder ruimte in de uitvoering is maatwerk niet mogelijk. 
Bovendien kunnen Rijk, gemeente en uitvoerder zonder ruimte niet leren. 
Hieronder gaan we daar dieper op in.
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ontwikkelmodel

Niveau  |  Micro (Instrumenten)

Leren | Eerste orde leren // corrigeren van onverwachte effecten 

Wie | Gemeente en uitvoerende partners

Niveau  |  Meso (Beleid en doelstellingen)

Leren | Tweede orde leren // wegnemen oorzaken onverwachte 
  effecten

Wie | Rijk & Gemeente 

Niveau  |  Macro (Waarden)

Leren | Derde orde leren // wegnemen weeffouten transitie effecten

Wie | Rijk, gemeente & gemeenteoverschrijdende instellingen (GGZ  
  NL, Jeugdzorg NL, UWV, Werkgevers en Werknemers,
  Zorgverzekeraars).
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Ruimte 

 “ De intenties die het Rijk heeft onderken ik. Maar de 
manier waarop die intenties in wettelijke en budgettaire 
kaders worden vormgegeven is voor de gemeente niet 
altijd goed. Natuurlijk begrijp ik een zorgakkoord en 
een sociaalakkoord. Maar het beperkt de gemeente in 
onze handelingsvrijheid.
Bert Lubbinge {Amersfoort}

 “ Zo’n sociaal akkoord dat over ons gesloten is en niet 
met ons. We krijgen iets over de schutting gekieperd 
dat zo contrair is met de principes van de decentra-
lisaties, dan zeggen we: als we in de gelegenheid gesteld 
worden, dan zullen we dat anders doen. Want je krijgt 
weer de scheidslijn tussen mensen die blijvend, arbeids-
ongeschikt zijn en andere categorieën. Mensen moeten 
weer gekeurd worden (op hun beperkingen), er moet 
weer een centrale instantie komen. Waar is nu het 
principe van één onderkant van de arbeidsmarkt? En 
daar regelingen voor? Het is volstrekt niet integraal. 
Wij proberen dat juist te organiseren door WMO een 
WWB te koppelen. We koppelen alles. Zorg en wonen, 
wonen en welzijn, welzijn en werk. En dan komt er zo’n 
akkoord overheen.
Ineke Smidt {Almere}

DwoRkiN’s DoNut 

Op 14 februari dit jaar overleed de filosoof Ronald Dworkin op 81 jarige leeftijd. 
Dworkin hield zich een leven lang bezig met de vraag wat de functie was van het 
Recht. Van wetten, regels, en rechten. Om wetten van waarde te laten zijn, moest 
er volgens Dworkin ook sprake zijn van ruimte. Die ruimte vergeleek hij met de 
ruimte in een donut. Ruimte die niet bestaat zonder de ring van wetten en regels 
die die ruimte omringt. Zonder die ruimte zullen wetten niet effectief zijn. En 

6
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zonder die wetten zal die ruimte niet bestaan. Regels en ruimte moeten samen 
gaan, zo concludeerde Dworkin. De donut staat daar symbool voor. 

fiGuuR 3: DwoRkiN’s DoNut 

PRotocoLLeN

PRoceDuRes

wetteN ReGeLs

Waaruit bestaat de ring van de decentralisatiedonut? Uit regels (het kan 
niet!), financiën (er is geen budget voor!), instituties (dat is niet onze taak!) en 
cultuur (de gemeente kan de jeugdzorg toch nooit doen?). De ruimte binnen de 
decentralisatiedonut kan dus juridisch, financieel, institutioneel en cultureel 
worden beperkt. We bespreken de verschillende beperkingen hieronder. 

fiGuuR 4: DeceNtRaLisatieDoNut

iNstitutioNeeL

juRiDiscH

cuLtuReeL fiNaNcieeL
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 “ Eén van de punten waar ik me zorgen over maak is 
dat het rijk bepaalt welke zorginstellingen we overeind 
moeten houden. Zij bepalen of een zorginstelling gecerti-
ficeerd is of niet. En wij mogen het geld neerleggen om 
dat overeind te houden. 
Ramon Testroote {Venlo} 

 “ Wat je in ieder geval niet moet doen is gemeenten 
dwingen om de zorg met de bestaande uitvoerders uit 
te moeten voeren op de bestaande manier. Natuurlijk 
is het waarborgen van de continuïteit van de zorg, en 
zeker in de jeugdzorg, belangrijk. Maar als je zegt, het 
gaat nu niet goed genoeg en het moet beter en anders 
dan het nu gaat, dan moet je er niet te veel op aan 
koersen dat we het voorlopig vooral zo blijven doen als 
we het nu doen. 
Jannie Visscher {Groningen} 

iNstitutioNeeL

Het veld van decentralisaties bestaat uit gevestigde belangen. Werkgevers en 
werknemers, zorgaanbieders en zorgvragers, zorgverzekeraars en zorgkantoren. 
Iedere partij heeft een belang en is voor financiering of inkomen afhankelijk van 
het veld. En omdat we weten dat decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen, 
komen die belangen onder druk te staan. Zo zullen Bureaus Jeugdzorg vermoedelijk 
minder taken krijgen en zorgaanbieders zullen minder omzet gaan draaien. Wie, 
wat, waar en wanneer zal gaan doen, verschilt van gemeente tot gemeente. Soms 
zullen nieuwe partijen ten tonele verschijnen, dan weer krijgt een bestaande 
partij andere taken. Weer een andere partij zal niet opnieuw gevraagd worden. 
Gemeenten kunnen taken naar zich toetrekken of uitbesteden. Die ruimte is 
cruciaal. Hoewel we het soms graag anders voordoen, is geen gemeente hetzelfde. 
Ruimte voor gemeentes om te kiezen met welke partijen ze willen samenwerken is 
cruciaal. Toch zien we dat in het Zorgakkoord en in het Sociaal Akkoord instituties 
vaste taken krijgen toebedeeld. Het UWV, werkgevers en werknemers en gemeenten 
bijvoorbeeld komen daarin vastomlijnde taken toe. Dat gaat ten koste van de ruimte 
die de gemeente heeft om maatwerk te leveren. 

 “ Wat we van het Rijk heel erg nodig hebben is dat ze 
het mogelijk maken dat je het ook kunt organiseren 
met iedereen die je daarvoor nodig hebt. We hebben 
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huisartsen, en fysiotherapeuten en de wijkverpleeg-
kundigen. Maar de zorgverzekeraar heeft daar het 
meeste over te zeggen. 
Jannie Visscher {Groningen} 

 “ Er vindt veel innovatie plaats. Nieuwe producten, heel 
interessant, heel mooi! Maar dan zeg ik: ok, maar 
wat ga je dan niet meer doen? Waar komt het voor in 
de plaats? Of wat gaat een ander niet meer doen? We 
hebben minder middelen dus als je oplossing beter is, 
moeten de oude schrappen. Dat werkt heel zuiverend. 
Schaarste is ook een kracht. Het brengt innovatie voort. 
Lenie Scholten {Eindhoven}

fiNaNcieeL 

Natuurlijk zijn bezuinigingen een belangrijke reden om te decentraliseren. Op de 
jeugdzorg wordt bijvoorbeeld 500 miljoen bezuinigd. De budgetkortingen spreken 
boekdelen. En dat is prima. De gemeenten zijn doordrongen van hun taak om 
met minder geld, betere zorg en zekerheid te leveren. Het zal niet makkelijk zijn, 
maar het kan. Sterker nog, schaarste biedt ook voordelen. Het dwingt partijen tot 
innovatie. Het zogenaamde ‘nieuw voor oud’ principe houdt in dat gemeenten 
graag nieuwe oplossingen en aanpakken financieren, mist ze in plaats komen 
voor een oude aanpak. Maar er bestaan ook andere financiële beperkingen. De 
frictiekosten bijvoorbeeld. Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden omdat de 
exploitatie van vastgoed stokt, of omdat mensen hun baan verliezen. Dat gemeenten 
die moeten afdekken, beperkt de ruimte om nieuwe aanbieders een kans te geven. 
Terwijl vernieuwing nodig is. Natuurlijk kan vernieuwing ook van bestaande 
aanbieders komen, maar als gemeenten besluiten voor nieuwe partijen te kiezen 
dan stijgen de frictiekosten van de bestaande aanbieders. Dat maakt de kosten 
van nieuwe aanbieders extra hoog. Terwijl ze misschien goedkoper en beter werk 
leveren. 

 “ Ons systeem is teveel gericht op het beoordelen van 
rechtmatigheid van handelen. Wat we willen is een 
systeem dat veel meer de doelmatigheid van ons 
handelen beoordeelt. 
Corrie Noom {Zaanstad}
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 “ Door de onderkant van de arbeidsmarkt als één 
doelgroep te benaderen kun je zowel deze mensen als de 
werkgevers veel beter bedienen. Want je bent flexibeler. 
Dat zijn we hier aan het organiseren. En we maken 
grote stappen met de werkgevers. Dat is ook helemaal 
volgens het idee van de participatie wet. Maar in het 
sociaal akkoord wil het kabinet beschut werk weer 
uitzonderen. Dat werkt dus niet. Als we het al kunnen 
financieren belemmert het de flexibele organisatie van 
de rest van arbeidsmarkt. 
Turgay Tankir {Nijmegen}

juRiDiscH

Naast het budgettaire kader beperkt het juridische kader de ruimte van de 
gemeente. Veel zal afhangen van de manier waarop gemeenten verantwoording 
zullen moeten gaan afleggen over de besteding van de budgetten. Wordt er een 
nieuwe verantwoordingsbureaucratie opgetuigd? Of ontwikkelen gemeenten en 
Rijk een nieuw systeem? Immers, waar gemeenten budgetten ontschot mogen 
uitgeven, past een oude verkokerde verantwoordingssystematiek niet meer. 
Daarnaast is een aantal garanties vastgelegd. Zo behouden mensen die momenteel 
in de sociale werkplaats werken, 120-125% van het wettelijk minimum loon. De 
gemeente moet dat betalen. Dat gaat dus ten koste van het participatiebudget en 
daarmee van de kansen van mensen die in de toekomst een dergelijke plek nodig 
hebben. Ook worden gemeenten verplicht om jongeren die zorg in 2014 hebben 
samen met hun hulpverlener over te nemen. Het gaat om 40% van het budget. Deze 
verplichting houdt dus ook een institutionele en een financiële beperking in. Het 
zijn enkele voorbeelden van verplichtingen waarmee gemeenten geconfronteerde 
worden. Juridische verplichtingen die de ruimte dichtregelen. 

 “ Gemeente en Rijk móeten voorkomen dat ze over elkaar 
aan het praten zijn op basis van beelden. Feiten, praktijk 
en kennis moet de basis zijn. Daarom gaan wij graag 
naar Van Rijn om te vertellen wat en hoe we het doen. 
En moet het Kabinet af en toe ‘afdalen’ in de praktijk 
van de gemeenten. 
Margriet de Jager {Deventer} 
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cuLtuReeL

Daarnaast bestaan er culturele belemmeringen. Belemmeringen die opgeworpen 
worden en niet terecht zijn. Maar zoals het Thomas-theorema ons al leerde, if things 
are perceived as real, they are real in their consequences. Zo zou de gemeente er niet 
klaar voor zijn. En wellicht zelfs niet de juiste actor zijn. Verschillende partijen, 
waaronder (vertegenwoordigers van) grote instellingen, zetten vraagtekens bij 
de capaciteit van gemeenten om de decentralisaties te laten slagen. Vaak zijn die 
vraagtekens gebaseerd op beelden, en niet op feiten. Dat neemt niet weg dat die 
beelden het vertrouwen in de gemeente kunnen schaden. 

 “ Soms zit de cultuur in de weg en die zit bij mensen 
in organisaties tussen de oren. Dat proberen we te 
doorbreken door mensen letterlijk uit hun organisatie 
te halen en te detacheren in een wijkteam. Die komen 
daardoor uit de institutionele context van hun eigen 
organisatie. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor 
onze ambtelijke organisatie. Wij moeten vooral leren 
loslaten en niet alles van bovenaf proberen te bestieren. 
En de ruimte bij bewonersnetwerken en burgers neer 
durven leggen. En zorgen dat professionals op de 
werkvloer de ruimte krijgen om de juiste keuzen te 
kunnen maken.
Ramon Testroote {Venlo}

 “ We horen veel dat professionals ‘op hun handen moeten 
gaan zitten’ maar dat geldt vooral voor nationale 
politici en de Rijksoverheid.
Bert Lubbinge {Amersfoort}

NooDzakeLijke RuiMte 

We zien kortom dat de ruimte die noodzakelijk is om de transitie en de 
transformatie te laten slagen op verschillende manieren wordt dichtgemaakt. Met 
juridische en budgettaire kaders, maar ook institutioneel en cultureel. Natuurlijk 
is het goed dat er wetten zijn, en natuurlijk is bezuinigen van belang. Maar de 
balans tussen regels en ruimte, die Dworkin met zijn donut verbeeldde, is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle transformatie. 
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 “ Regels moeten in mijn ogen dienen om de kwaliteit van 
een aantal essentiële punten te borgen maar ik wil af 
van alle bedrijfsmatige regels. Laat dat nou eens aan 
ons over om hier een systematiek neer te zetten die 
werkt. 
Ramon Testroote {Venlo}
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Dynamische relatie Rijk 
en Gemeenten 

 “ Het Rijk moet op afstand blijven. En dat wil het Rijk 
ook wel. Maar we hebben ook nog een Tweede Kamer, 
en die wil ook dichtbij mensen acteren. We kunnen die 
bezuinigingen prima hebben. Het wordt wel minder, 
maar het wordt echt niet zo slecht dat je verkommerd 
en gekweld in de goot zit. Het Rijk moet op gepaste 
afstand volgen hoe gemeenten het doen. En als het 
nodig is, kan het Rijk altijd nabij zijn. Die wisselwerking 
moeten we hebben tussen gemeente en rijksoverheid. 
Margriet de Jager {Deventer}

 “ Het gaat om niets minder dan een nieuwe inrichting 
van de verzorgingsstaat. We zijn ontzettend druk met 
proeftuinen. Maar we kunnen niet blijven proeftuinen. 
Dat vraagt ontzettend veel energie. We moeten van 
daaruit de sprong maken naar een nieuwe ordening.
Corrie Noom {Zaanstad}

RuiMte 

Hierboven beschreven we dat gemeenten ruimte nodig hebben om te leren 
de transformatie duurzaam vorm te geven. Ruimte die vaak institutioneel, 
juridisch, cultureel en financieel wordt ingeperkt. Dat staat het leervermogen 
van gemeenten en Rijk in de weg. Terwijl de verzorgingsstaat van morgen niet 
van de één op de andere dag vorm krijgt. Daar is tijd voor nodig en de wil om te 
ontwikkelen. Daarvoor is het vooral ook van belang dat de relatie tussen Rijk en 
Gemeente verandert. Die relatie heeft nu het karakter van opdrachtgever (Rijk) 
opdrachtnemer (Gemeente). Een opdrachtgever die niet veel opdrachtnemers heeft 
om uit te kiezen, weliswaar. En opdrachtnemers, waarvoor het Rijk de belangrijkste 
opdrachtgever is. Er is min of meer sprake van gedwongen winkelnering. Dat maakt 
de relatie broos. Dat betekent dat die relatie voortdurend onderhoud behoeft. 

7
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Toch lijkt wantrouwen de relatie tussen Rijk een gemeenten vaak te typeren. Waar 
het Rijk niet in haar opzet slaagt, moeten gemeenten beter hun best doen, en waar 
gemeenten niet slagen, zit ‘Den Haag’ vaak in de weg. Op die manier vormen ze een 
excuus voor minder effectieve handelen van ieder van de partijen afzonderlijk. Het 
Rijk verwacht veel van gemeenten, maar lijkt zich voortdurend af te vragen of ze 
het wel kunnen. Dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Gemeenten op hun beurt, 
willen meer taken en verantwoordelijkheden, maar kijken direct naar het Rijk, als 
ze ergens niet uitkomen. De manier waarop Rijk en gemeenten zich ten opzichte 
van elkaar gedragen houdt het wantrouwen in stand. Dat moet anders. 

Natuurlijk kunnen de gemeenten het. De één is verder dan de ander, wellicht. Maar 
mits gemeenten voldoende ruimte krijgen, gaat het lukken. En natuurlijk heeft het 
Rijk een speciale verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die verder gaat 
dan het handelen van de individuele gemeenten, maar die het welzijn van alle 
burgers betreft. 

Rijk en gemeenten staan vaak in een eendimensionale verhouding tot elkaar. 
Een beheersingsrelatie waarin het Rijk budgetten verdeelt en doelstellingen 
formuleert. Gemeenten voeren vervolgens uit en leggen verantwoording af over de 
resultaten. In plaats van een beheersorganisatie, of een beheersrelatie, is nu een 
ontwikkelrelatie vereist. Een ontwikkelrelatie waarin niet het Rijk opdrachtgever 
is, en de gemeente opdrachtnemer, maar waarin Rijk en gemeenten gezamenlijk 
publieke problemen oplossen. Een partnership. 

Niet het statisch uitvoeren van doelstellingen bepaalt dan de aard van de relatie, 
maar het gezamenlijk ontwikkelen van de verzorgingsstaat van de toekomst. 
Dat vereist een verandering van een statische (beheersmatige) relatie naar een 
dynamische (ontwikkel)relatie. Wat bedoelen we daarmee? 

 “ Je kan heel goed partners zijn. Ik wil heel graag alles 
laten zien en samen optrekken. In plaats van, ‘In 2015 
moet je het doen’. Als je dat met een gerust hart wil 
doen, moet je een partnership maken. Transparant en 
open communiceren. Samen optrekken.
Lenie Scholten {Eindhoven}

DYNaMiscHe kwaLiteit 

De inzichten van Robert Pirsig kunnen dat verhelderen. Het werk van Robert Pirsig 
gaat over het verschil tussen statische en dynamische kwaliteit. Statische kwaliteit 
gaat over blauwdrukken, produceren, uitrollen, beheersen, plannen. Statische 
kwaliteit schuilt in het planmatig bereiken van vooraf geformuleerde doelstellingen 
en stappen. Dynamische kwaliteit gaat over ontwikkelen en leren. Het gaat dan 
vooral over anticiperen, leren, ontwikkelen, stapje voor stapje aanpassen, bijsturen. 
De dossiers die het Rijk overhevelt naar de gemeente zijn jarenlang op een 
statische manier uitgevoerd. Vanaf nu zal de uitvoering van die dossiers vooral een 



36

HoofDstuk 7 / DYNaMiscHe ReLatie Rijk eN GeMeeNteN

dynamisch karakter kennen. De transformatie is vooral de transformatie van een 
blauwdrukorganisatie naar een ontwikkelorganisatie. 

 “ Natuurlijk gaat die diversiteit werken! De burgers 
hebben er ook vertrouwen in. De man in de straat 
vertrouwt er op dat wij verantwoordelijkheid nemen. 
Wij kunnen het ons niet permitteren dat er iets mis 
gaat. Ik kom de mensen die me kiezen in de supermarkt 
weer tegen en de lokale media oefenen druk uit op de 
gemeenteraad.
Ineke Smidt {Almere}

teNtjes NeeRzetteN 

Vergelijk het met de manier waarop Microsoft te werk gaat en de manier waarop 
Linux werkt. Eric Raymond vergeleek de twee met de kathedraal (Microsoft) en de 
bazaar (Linux). Microsoft bouwt kathedralen. Medewerkers bedenken een nieuw 
systeem, doen daar lang over en zetten het neer. Als er iets niet blijkt te kloppen, 
kan er weinig meer veranderd worden. Zo heeft het Rijk lang beleid gemaakt. 

Linux gaat anders te werk. Medewerkers constateren een probleem en nodigen 
programmeurs over de hele wereld uit om mee te denken. Iedereen gaat aan 
de slag, vindt een deel van de oplossing, en alle oplossingen zijn voor iedereen 
beschikbaar. En omdat Linux met open source werkt, is de broncode voor iedereen 
beschikbaar. Dat betekent dat iedereen oplossingen voortduren bij kan schaven. 
Het systeem van Linux is vluchtiger en misschien chaotischer dan het systeem van 
Microsoft, maar ook creatiever en degelijker. Grotere bedrijven en ziekenhuizen 
maken gebruik van Linux omdat het systeem veel stabieler is. Linux bouwt geen 
kathedralen maar zet tentjes neer. Tentjes die gezamenlijk een bazaar vormen. 
Als er iets niet klopt kan er snel geschakeld worden. Linux staat voor dynamische 
kwaliteit en diversiteit. Microsoft voor statische kwaliteit en gelijkheid. Microsoft 
staat voor de beheersmatige overheid die gestaag kon groeien. Linux staat voor 
de overheid van de toekomst die snel moet schakelen. In Tabel 1 zetten we de 
verschillen tussen statische kwaliteit en dynamische kwaliteit schematisch uiteen. 

 “ Die kortingen vind ik op zichzelf niet zo erg. Dat 
redden we wel. Maar de termijn waarin het tot stand 
moet komen is wel kort. Gemeenten kunnen het zeker, 
maar de inperking van onze ruimte beperkt het wel. 
Ook vanuit de Kamer. Rondom de WMO zag je dat 
ook. ‘Het kan toch niet zo zijn dat een inwoner uit 
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Amersfoort anders wordt behandeld dan een inwoner 
uit Lutjebroek?’ Dat kan dus wel zo zijn. Als je het 
gemeenten samen met bewoners wil laten doen, moet je 
dat accepteren. Als je decentraliseert moet je er met je 
handen van afblijven. 
Bert Lubbinge {Amersfoort}

taBeL 1: statiscHe eN DYNaMiscHe kwaLiteit 

statiscHe kwaLiteit DYNaMiscHe kwaLiteit

kwantitatieve verantwoording kwalitatieve verantwoording

Produceren ontwikkelen 

Beheersen Leren 

top Down Bottom up

Blauwdruk schets

Gelijkheid Diversiteit

format kaders

DRie DiMeNsioNaLe RuiMte 

We begonnen dit schrijven met de constatering dat leren en ruimte noodzakelijk 
zijn voor een robuuste transitie. Maar leren en ontwikkelen gaat niet vanzelf. 
De belangrijkste voorwaarde voor leren en ontwikkelen is ruimte. Ruimte die 
gemeenten op hun beurt doorgeven aan wijkteams, professionals en burgers. 
Ruimte geven we doorgaans aan met de term ‘3d’, van drie dimensionaal en 
inderdaad, van de drie decentralisaties. Natuurlijk staat drie dimensionaal voor 
ruimte in tijd en plaats. Maar het staat ook voor diepte. En diepte moet je kunnen 
zien. John Scott schreef in Seeing Like A State dat overheden kijken als een cycloop, 
met één oog. Ze hebben een ‘Myopic’ view. Dat betekent vooral dat je geen diepte 
ziet. Je kijkt vooral oppervlakkig, naar kengetallen, monitorgegevens, targets. 

 “ Ik durf zelfs vrij plat te zeggen dat ik niet bezorgd ben 
of we de financiële ambities die in de decentralisaties 
zitten kunnen waarmaken. Die kunnen we waarmaken. 
De hamvraag is alleen of we dat kunnen in de snelheid 
die van ons gevraagd wordt. Daar zit de grootste bottle 
neck.
Ramon Testroote {Venlo}
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Bij de transformatie past een meerdimensionele blik. Dat geldt voor het Rijk, maar 
ook voor gemeenten en uitvoeringsinstellingen. Immers, om maatwerk te kunnen 
leveren is ruimte nodig voor uitvoerders. Ruimte die ze alleen van gemeenten 
kunnen krijgen. Gemeenten kunnen die ruimte wellicht afdwingen, maar we 
hebben ook laten zien dat die ruimte op allerlei manieren dichtgemaakt wordt. En 
ook het Rijk heeft ruimte nodig om ruimte door te kunnen geven. Ruimte die het 
niet altijd krijgt van het parlement. Zo heeft iedere betrokken actor (Rijk, gemeente, 
uitvoerder) te maken met zijn eigen ‘donut’ (zie figuur 5). En zo wordt iedere 
betrokken actor beperkt door regels, instituties, geld en cultuur. En afhankelijk van 
ruimte om te kunnen bewegen. Dat is zeker bij de decentralisaties, de transformatie 
en de transitie het geval. Als we willen dat burgers meer verantwoordelijkheid 
nemen, dan hebben professionals ruimte nodig om maatwerk te leveren. En als we 
vinden dat professionals maatwerk moeten leveren, en integraal moeten werken, 
dan moeten gemeenten ze die ruimte geven. En als we willen dat gemeenten 
professionals in staat stellen om burgers op maat te bedienen, door ze ruimte te 
geven, dan moet het Rijk gemeenten de ruimte bieden. Voor de Tweede kamer 
betekent het tot slot, dat ze het Rijk ruimte moet bieden. Immers, waar dat niet 
gebeurt, krijgt het Rijk geen ruimte, krijgt de gemeente geen ruimte en krijgt de 
professional geen ruimte om maatwerk te leveren en gieten we de burger feitelijk in 
beton. 

 “ Er is een soort doemdenken gaande wat absoluut niet 
aan de orde is. Gemeenten kunnen dit heel erg goed. 
Er is zoveel bureaucratie opgetuigd in beheersing. En 
we hebben nog miljardenfraude. Geef ons één budget. 
Daar doen we het voor. Dan kunnen we het goed als 
gemeenten. We zijn heel gedisciplineerd als het gaat 
om uitgaven. De systemen die het Rijk heeft opgetuigd 
hebben geleid tot teveel kosten. 
Ineke Smidt {Almere}

Waar de Kamer reageert op een incident met regels, zal het Rijk zich gedwongen 
voelen de uitvoering van die regels naar de gemeente over te hevelen. Net zoals de 
gemeente de uitvoering van die regels aan instellingen zal opleggen. Instellingen 
die er vervolgens de ruimte van de professional mee beperken. Zo zien we dat het 
inperken van ruimte feitelijk wordt doorgegeven. Op zo’n manier dat er uiteindelijk 
geen maatwerk meer geleverd kan worden. Dat gaat ten koste van de belofte dat de 
decentralisaties niet alleen met bezuinigingen gepaard zouden gaan, maar ook met 
een kwaliteitsverbetering van zorg, hulp en dienstverlening. 

Betekent dat een pleidooi voor het reduceren van de controlerende functie van het 
parlement? Natuurlijk niet. Wel hopen we te bereiken dat Rijk en Kamer inzien dat 
regelgeving wellicht een incident in de toekomst verhelpt, maar de doelstellingen 
van decentralisaties, transitie en transformatie als geheel verder weg brengt. 
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Dat betekent dat niet alleen Rijk en Kamer, maar alle partijen elkaar in staat 
moeten stellen om ruimte te nemen. In een omgeving waar fouten eerder leiden 
tot afrekenen dan tot leren is het risico levensgroot dat juist dat (het bieden van 
ruimte) niet gebeurt. De uitdaging is dus om ruimte open te houden. 

Concreet betekent dat, dat parlement, Rijk, gemeente, en instellingen zich 
rekenschap geven van de manier waarop ze ruimte institutioneel, cultureel, 
juridisch en financieel voor andere partijen dichtregelen. Immers, iedere partij 
heeft ruimte nodig. Of partijen zich nu op macroniveau begeven (parlement, 
landelijke instellingen en Rijk), op mesoniveau (gemeenten en lokale instellingen) 
of op microniveau (uitvoerders en burgers). Allen hebben ze ruimte nodig om te 
ontwikkelen. Dat geldt voor uitvoerders (ongelijke gevallen behandelen naarmate 
ze verschillen), gemeenten (ongelijke wijken behandelen naarmate ze verschillen) 
en het Rijk (ongelijke gemeenten behandelen naarmate ze verschillen). Alleen 
als partijen in de systeemwereld die ruimte zo lang mogelijk voor elkaar open 
laten, zal maatwerk mogelijk zijn. En daarmee ontstaat de mogelijkheid om de 
verzorgingsstaat van de toekomst duurzaam te ontwikkelen. 

De metafoor van de donut die we introduceerden kan daarbij helpen. In hoeverre 
beïnvloeden nieuwe regels, afspraken en akkoorden de ruimte in de donut van 
andere partijen? Die vraag moet centraal staan de komende jaren in de relatie 
tussen partijen die de verzorgingsstaat van de toekomst vormgeven. In figuur 
5 geven we dat schematisch weer. Wij denken dat een dynamische opvatting 
van die relatie daartoe bijdraagt. In het volgende hoofdstuk presenteren we een 
ontwikkelagenda die als handvat kan dienen bij de transitie van een statische naar 
een dynamische ontwikkelrelatie. 

 “ Ik heb wel begrip voor de Tweede Kamer. Natuurlijk 
voel je je als parlementslid verantwoordelijk voor het 
welzijn van alle mensen in Nederland.  
Nu is het echter zaak om daar niet direct op te 
controleren, maar om te controleren of de regering 
gemeenten in staat stelt om zorg en zekerheid te 
organiseren.  
De transformatie betekent dus ook een verandering 
voor de controlefunctie van het parlement.
Corrie Noom {Zaanstad}
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fiGuuR 5: 3 DoNuts, 3 DeceNtRaLisaties, 3DiMeNsies. 

uitVoeRiNG

MaatweRk 
BuRGeR

GeMeeNte

Rijk
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ontwikkelagenda 3d

We begonnen dit essay met gemeenten die nieuwe praktijken ontwikkelen. We 
concludeerden dat ze kleinschalig werken, en wijkgericht, dat professionals 
integraal in teams werken, in plaats van uit hun gespecialiseerde instellingen. 
Maar ook dat gemeenten samen met instellingen zorg, hulp en dienstverlening 
verbeteren, maar ook burgers serieus nemen en betrekken bij het hervormen van 
de verzorgingsstaat. Daarnaast werken gemeenten rondom drie d’s met regio’s 
samen en pakken ze de drie decentralisaties niet afzonderlijk, maar integraal op. 
Tot slot ontwikkelen ze nieuwe vormen van informatievoorziening en leveren ze 
maatwerk aan burgers. Ze leren, ontwikkelen en innoveren. 

Vervolgens pleitten we ervoor om de ruimte die noodzakelijk is om de 
verzorgingsstaat van de toekomst lokaal vorm te geven, open te laten. Een gemeente 
die niet kan leren en ontwikkelen wordt een uitvoeringsorganisatie van het Rijk. 
Terwijl een democratische en lokale verzorgingsstaat in het verschiet ligt. 
Een dynamische relatie tussen met name Rijk en gemeenten, waarin leren centraal 
staat, moet daar zorg voor dragen. 

Zo’n relatie ontstaat niet automatisch. Om die reden formuleren we hieronder een 
ontwikkelagenda. Een ontwikkelagenda die tot doel heeft om gezamenlijk te leren 
en te ontwikkelen. De agenda bevat dan ook niet zozeer beleidsinhoudelijke punten, 
als wel ontwikkeldoelstellingen. Ontwikkeldoelstellingen die een dynamische 
relatie tussen Rijk, gemeenten en overige actoren mogelijk moet maken. Hieronder 
lichten we die agenda toe. In tabel 2 staat de agenda schematisch weergegeven. 

ontwikkelagenda 3d

 “ Waarom zou een gemeente zich er geen zorgen over 
maken? Het zijn onze inwoners hoor! Dat begrijpen wij 
ook wel, dat je die zorg niet in één keer stop kan zetten!
Lenie Scholten {Eindhoven} 

 1. RoLLEn: DEfiniEER En accEptEER ELkaaRS RoL

Uitvoerders weten het meest van instrumenten. En welke instrumenten wel en niet 
werken. Beleidsmakers hebben verstand van doelstellingen, en welke al dan niet 
realistisch zijn. Politici gaan over waarden. Wat is goed en wat niet? 

Dat betekent vooral dat je als uitvoerder niet consequent de doelstellingen 
en ethische kant van beleid in twijfel trekt. Maar dat betekent ook dat je niet 
als politicus je tot in detail bemoeit met uitvoerders. Laat elkaar, elkaars 
professionaliteit, in de waarde die daarbij past. 

8
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 2. VooRwAARDE: ACCEPTEER EN STIMuLEER DIVERSITEIT 

Daarnaast is het van belang om diversiteit te accepteren. Burgers verschillen van 
elkaar en verschillende gemeenten zullen verschillende oplossingen verzinnen. Dat 
is niet verwerpelijk, dat is de kern van het ontwikkelmodel. Waar het om gaat is 
of de oplossingen werken. Zoals gezegd, gemeenten verschillen van elkaar, net als 
hun inwoners. Zonder het accepteren van diversiteit is maatwerk niet mogelijk. Het 
ongelijk behandelen van mensen naarmate ze verschillen, is de nieuwe stelregel. 
Wie die regel aan het hart gaat, stimuleert en accepteert diversiteit. 

 3.LEGITIMITEIT: VERTRouw VooRAL oP hoRIZoNTAAL EN kwALITATIEf 

VERANTwooRDEN

Bovendien past bij een ontwikkelrelatie, bij een partnership, een horizontale 
manier van verantwoorden. Immers, de inwoners van gemeenten zijn de 
belangrijkste actoren in onze democratie. Gemeenten zijn dat ook gewend. Niet 
alleen omdat ze dat willen, leggen ze verantwoording af aan de Raad en bewoners. 
Ze moeten wel. Als een wethouder een scootmobielpool opricht of stopt met het 
verstrekken van rollators uit de WMO wordt hij of zij daar in de supermarkt op 
aangesproken. Veel democratischer wordt het niet. Wij pleiten dan ook voor 
een verschuiving van een statische relatie tussen Rijk en gemeenten naar een 
dynamische relatie. Dat is een belangrijke voorwaarde voor partnerschap. 

Natuurlijk kan er daarnaast een verantwoordingsrelatie bestaan tussen Rijk 
en gemeenten. Maar waar leren en ontwikkelen het voornaamste doel is, past 
verantwoorden op basis van wat er geleerd is en wat er ontwikkeld is. Als het Rijk 
een verantwoordingssysteem optuigt dat past bij een beheersingsrelatie, loopt de 
lokale en de nationale logica uiteen. Dan loop je het risico dat gemeenten en Rijk 
vooral met elkaar bezig zijn, in plaats van gezamenlijk met de samenleving. 

Natuurlijk is het vanuit het oogpunt van het Rijk voorstelbaar dat kwantitatieve 
verantwoording aantrekkelijk is. 408 gemeenten die iets nieuws moeten gaan doen, 
daar is moeilijk maatwerk voor te leveren. Toch is kwalitatieve verantwoording ook 
wat er nodig is. Gemeenten benutten de ruimte die ze krijgen maximaal. Ruimte 
die ze nodig hebben om burgers te betrekken en maatwerk te leveren. De gemeente 
legt horizontaal verantwoording af aan burgers en gemeenteraad. Op meso- 
(doelstellingen) en macro- (waarden) niveau verantwoorden ze kwalitatief aan het 
Rijk. Dat maakt diversiteit mogelijk, en tegelijkertijd voorkomen we dat het Rijk 
hoeft te micromanagen per gemeente. 

 4. PLANNING: STEL hET TIJDPAD IN DIENST VAN oNTwIkkELEN 

Ook betekent ruimte dat de drie decentralisaties vloeiend over kunnen gaan van 
een wettelijke en financiële transitie naar een maatschappelijke transformatie. 
Daarbij past geen deadline. Momenteel heeft het tijdpad uiteindelijk het karakter 
van een ravijn. Op 1 januari 2015 is het zover. En de meeste gemeenten zullen 
dan ook een eind op weg zijn. Maar bij een ontwikkelmodel van gelijkwaardige 
partners past meer een helling die afloopt. Via een geleidelijke ontwikkelingen 
nemen gemeenten taken en verantwoordelijkheden over. Dat voelt misschien 
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minder beheersbaar, het zou de ontwikkeling van een duurzame, getransformeerde 
verzorgingsstaat goed doen. 

 5. RuIMTE: houD DE DoNuT oPEN

Gebruik als stelregel in onderlinge relaties tussen actoren, dat nieuw beleid, nieuwe 
regels en nieuwe afspraken gescand worden op de ruimte die overblijft voor 
andere actoren. En bespreek de uitkomst daarvan. Spreek naar elkaar de intentie 
uit dat het beperken van elkaars ruimte in principe ‘not done’ is. Begin met het 
verwijderen van perverse prikkels. Dat zijn prikkels die instellingen en gemeenten 
dwingen om problemen in stand te houden, en om te standaardiseren in plaats 
van maatwerk te leveren. Het opdelen van de onderkant van de arbeidsmarkt in 
verschillende doelgroepen is daar een mooi voorbeeld van. 

 6. DoELSTELLING: DEfINIEER LEREN EN oNTwIkkELEN ALS VooRNAAMSTE 

DoELSTELLING!

Spreek met elkaar af wat de decentralisaties, de transitie en de transformatie de 
komende jaren betekenen in termen van leren en ontwikkelen. Wat moeten het 
Rijk, instellingen en gemeenten de komende jaren leren? Onderscheid wie er op 
waardenniveau (3e orde), doelstellingen-niveau (2e orde) en uitvoeringsniveau (1e 
orde ) leert en deel de lessen. 

 7. oRGANISATIE: oRGANISEER LEREN IN EEN GEZAGhEBBEND NETwERk 

EN SLuIT REGIoNALE AkkooRDEN

De akkoorden, die gemeenten in de weg zitten, zijn opgesteld door werkgevers, 
werknemers en het Rijk. De gemeenten worden daar nu mee geconfronteerd. Ze 
beperken de ruimte, zoals we constateerden. De geschiedenis van die constructie 
is bekend. Maar waar het Rijk een belangrijke en dominante rol speelde bij de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat van het verleden, zullen gemeenten een rol 
gaan spelen bij de verzorgingsstaat van de toekomst. Wie de transformatie serieus 
neemt, betrekt gemeenten bij akkoorden die leren en ontwikkelen in de weg zitten. 
Wij pleiten voor een polder, waarin gemeenten als gelijkwaardige partners deel uit 
maken van het overleg tussen overheid en sociale partners.

Dat betekent vooral dat ook regionale zorgakkoorden en sociale akkoorden 
mogelijk zijn. Regio’s verschillen van elkaar. De regio Eindhoven is niet de regio 
Almere en ook niet de regio Groningen. Opnieuw is maatwerk het devies: ontwikkel 
akkoorden op maat. Met sociale partners, gemeenten, en vertegenwoordigers van 
het Rijk. 

 8. BASIS: BEhANDEL oNGELIJkE GEVALLEN NAARMATE ZE VERSChILLEN

Als er één fundament is van de decentralisaties, dan is het ongelijke gevallen 
behandelen naarmate ze verschillen. Met dat principe hebben we allemaal moeite. 
Met name omdat we in het kader van de verzorgingsstaat gewend zijn, om gelijke 
gevallen gelijk te behandelen. Echter, uniformiteit, standaardisering en gelijkheid 
hebben ons ook gebracht waar we nu zijn: een verzorgingsstaat die dreigt 
onbetaalbaar te worden. En beleid dat ver verwijderd is van burgers. Het Rijk moet 
ongelijke gemeenten waarderen naarmate ze verschillen, en gemeenten moeten 
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ongelijke burgers behandelen naarmate ze verschillen. Alleen als dat de basis wordt 
van de transformatie, heeft de verzorgingsstaat van de toekomst kans van slagen. 

 9. houDING: PARTNERShIP

Beschouw elkaar als partners die een maatschappelijk probleem oplossen, in 
plaats van actoren met verschillende belangen, die elkaar verantwoordelijk achten 
voor hun eigen onvermogen. Uiteindelijk gaat het niet om de gemeente, het Rijk, 
instellingen, het parlement. Maar om het gezamenlijk oplossen van publieke 
problemen. Iedere partij heeft daar capaciteiten en mogelijkheden voor. Maar 
capaciteit en mogelijkheid verschilt wel van partij tot partij. Alleen als partijen, 
met name Rijk en gemeenten, elkaar als gelijkwaardige partners zien, heeft de 
transformatie kans van slagen. 

 10. PRINCIPE: DyNAMISChE kwALITEIT

Tot slot: omarm dynamische kwaliteit als voornaamste waarderingsgrond voor 
gezamenlijke activiteiten. Niet produceren, maar leren en ontwikkelen als 
voornaamste activiteit staat dan centraal. Verandering reguleer je niet met regels, 
maar door te leren en te ontwikkelen. Fouten zijn dan geen kans om iemand af 
te rekenen, maar een mogelijkheid om te leren. Beheersen en controleren mag 
op korte termijn een aantrekkelijke optie lijken, we hebben te maken met de 
grootste transitie die onze democratische verzorgingsstaat ooit gezien heeft. Een 
transitie die onmogelijk in een paar jaar ‘af’ kan zijn. Vermoedelijk zal die transitie 
permanent zijn. Juist daarom is het inruilen van een statisch kwaliteitsbegrip voor 
een dynamisch kwaliteitsbegrip, noodzakelijk. 

taBeL 2: oNtwikkeLaGeNDa

aGeNDaPuNt toeLicHtiNG

1.  Rollen Definieer en accepteer elkaars rol

2.  Voorwaarde accepteer en stimuleer diversiteit

3.  Legitimiteit Vertrouw vooral op horizontaal en kwalitatief verantwoorden

4.  Planning stel het tijdpad in dienst van ontwikkelen

5.  Ruimte Houd de donut open

6.  Doelstelling Definieer leren en ontwikkelen als voornaamste doelstelling

7.  organisatie organiseer leren in een gezaghebbend netwerk en sluit 
regionale akkoorden

8.  Basis Behandel ongelijke gevallen naarmate ze verschillen 

9.  Houding zie elkaar als gelijkwaardige partners

10. Principe omarm dynamische kwaliteit
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