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Even voorstellen: Platform 31 

Wie zijn we? 

Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling 

Wat doen we? 

Platform31 ontwikkelt samen met partners kennis in wetenschappelijk onderzoek, 

praktijkexperimenten en netwerken. We verspreiden deze kennis zowel breed in 

de vakwereld, als gericht in opleidingen, congressen en excursies. 

Waarom bestaan we? 

 Steden, regio´s, dorpen en wijken zijn continu in beweging. Professionals en 

organisaties moeten kunnen inspelen op nieuwe sociale, economische en 

ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwste kennis in huis en samenwerken met 

andere partijen zijn dan onmisbaar. 

Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische 

en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken.  

 



Wat constateren we in het  
sociaal domein? 

 
        Stijgende kosten, jaar in jaar uit 

 

        Verkokering en bureaucratie 
 

        Doorgeschoten specialisaties en taakdifferentiaties 
 

        Woud aan instellingen en organisaties, overlap in aanbod 
 

        Perverse marktwerking 
 

       Hoge regel- en verantwoordingsdruk voor de professional 
 

       Niet, te laat of onvolledig problematiek v/d cliënt in beeld  
 

       Visieomslag: van verzorgingsstaat –> naar participatie-  
          samenleving 
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Visie 
 

 
               

              1)     Een integrale domeinoverstijgende aanpak! 
              2)     Systeeminnovatie: 

 

      Van zorgen (voor) naar ondersteunen (zorgen dat) 
 

      Van vraaggericht naar aanbodgericht (maatwerk!) 
 

      Meer zelfregie en samenredzaamheid 
 

      Meer doelmatigheid in aanpak en resultaatgerichtheid 
 

      Aanbod dichtbij: op wijkniveau 
 

      Beroep op eigen kracht en informele netwerken 
 

      Preventie 
 

 



Overeenkomst doelstellingen 
wijkenaanpak en visie decentralisaties 

  
  

 Dicht bij leefwereld bewoners en cliënten  
 

  Alle leefgebieden (integraal) 
 

  Preventie 
 

  Zelfzorg /informele steunsystemen 
 

  Regie bij de burger 
 

  Benutten fysieke en sociale omgeving  
 

 

 

 

 

 

 



Experimenten wijkaanpak  

 Achter de voordeur  
 

 Bewonersparticipatie 
 

 Gezonde wijk 
 

 Samenhang in de wijk 
 

 Slagkracht in de wijk 
 

 Vernieuwend welzijn 
 

 Aanpak van de projectencarrousel  
 



Het gewone leven 

(zo lang mogelijk) 

Inzet Burgerkracht   

•Eigen kracht 
•Sterke leefomgeving 

 

Eigen kracht    
versterken 

•Lichte kortdurende 
ondersteuning 

•Vroegtijdige 
herkenning 

• Informele steun 
•Klein = klein 
•Financiële  

ondersteuning 

Actief helpen 

• Signaleren en 
aanpakken 

• 1 gezin, 1 plan 
• Liefst ambulant 
• Behoud regie 
• Ruimte professional 

Regie (deels) 
overnemen 

• Veiligheid 
• Opname instellingen 

Deels gedwongen 
• Onder Toezicht (OTS) 
• Jeugdzorg+ 

 

ca. 85% ca. 13% ca. 2% 

  

De bijzondere setting  
(zo kort mogelijk) 

1/3e budget 
2/3e budget  



Wat beweegt in het sociaal domein: Rijk 

Decentralisaties: In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale 

domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk, 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe 

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van 

de decentralisatieoperatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft ondersteuning krijgt 

die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. 

              Drievoudige opdracht voor gemeenten: nieuwe taken, bezuinigen, hervormen 

 

18/2 jeugdwet door 

de Eerste Kamer 

20/2 participatiewet 

door Tweede Kamer 
15/1 naar Tweede 

Kamer gestuurd 



Wat beweegt in het sociaal domein, wat vraagt 

de praktijk? 

• Meer zelfredzaamheid 

• Van generiek naar specifiek beleid (maar qua uitvoering vice versa) 

• Schakelen tussen verschillende niveaus 

Hulp bij keuzen en oplossingsrichtingen bij o.a.: 

• Organisatie, financiering- en cultuur vraagstukken in relatie tot effectiviteit en efficiency 

 Inzet van schaarse middelen hoe, voor wie en voor wie niet 

 Vergroten participatie, wat werkt wel en wat niet 

 Legitimatie van diversiteit  

 Grenzen van samenredzaamheid (kwetsbare groepen) etc.  

 

 

 



Wat beweegt in het sociaal domein, enkele 

spanningsbogen 
De ene kant           De andere kant 

Noodzaak Bezuinigen             Noodzaak Investeren & innoveren  

Afrekenen, verantwoorden            Ruimte voor leren 

Terugtrekken op eigen organisatie en 

kerntaken  

           Integraal en outreachend werken  

Maatwerk en verschillen            (Rechts)gelijkheid 

Dicht bij de burger             Opschaling, meerschaligheid  

Eigen kracht, zelfredzaamheid            Vroegsignalering en interventie 

Draagvlak             Forse ingrepen  

Participatie voor samenredzaamheid             Voorkomen overbelasting, iedereen 

aan het werk (met name vrouwen) 

Voor gemeenten: loslaten           Regie houden 

Decentralisatie         

paradox 

       Interventie 

         Paradox 



Ontwikkeling uitgaven gemeenten  





Begin van een proces  

Prof.dr. Theo Toonen (1999)  over decentralisaties 

.. “sommige politiek lastige of bestuurlijk onpraktische vragen (worden) 

omwille van de procesvoortgang niet aan de orde gesteld en andere vragen 

in de drukte van het moment simpelweg over het hoofd gezien: vaak de wat 

meer fundamentele en vanuit de dagelijkse praktijk dus ‘abstracte’ 

institutionele voorzieningen en ordeningsvraagstukken. Deze vormen op 

termijn wel een voorwaarde om operationele en bestuurlijke 

voorzieningen ook duurzaam te laten werken..” 



Fundamentele omslag  

 

 “De voor de tweede helft van de twintigste eeuw zo kenmerkende 

waarden ‘vrijheid’, ‘gelijkheid’, ‘sociale rechtvaardigheid’ en 

‘solidariteit’ zullen voor de eerste helft van eenentwintigste eeuw 

een nieuwe formulering en inhoud dienen te krijgen en de daarmee 

samenhangende vraagstukken van nieuwe analyse en 

betekenissen voorzien.”  

Kees Schuyt, Noden en wensen, 2013 

 

 



Sociaal wijkteam als instrument 

Kenmerken sociaal wijkteam:  
 

        Dichtbij directe leefwereld, hulp nabij (wijkniveau) 
 

        Snelheid, minder schakels en gezichten   
 

        Voor alle zorg-/ondersteuningsvragen één aanspreekpunt 
 

        Inzet op eigen krachten en het directe netwerk 
 

        Vraaggericht werken 
 

        Bij multiproblematiek 1 coördinator  
 

        Multidisciplinair samengesteld team (generalist/specialist) 
 

        Naar verwachting kostenbesparend 
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Rode draad vraagstukken (1) 

Samenstelling team 
Breed / Smal, afhankelijk van visie (1e/2e lijnshulpverlening) 
Schaalgrootte team, competenties generalist 
 
Sturing & organisatie 
Hoe voer je regie op een sociaal wijkteam als gemeente? 
Wijkteamleden in dienst nemen, detacheren of in dienst laten 
van de moederorganisatie 
Verbindingen interne loketten 
Mandaat: doorverwijzing/indicering 
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Rode draad vraagstukken (2) 

Financiering  
Verantwoording van het team 
Verantwoording instrument richting Raad 
Resultaatmeting: hoe? En monitoring 
Wijkbudget per wijkteam -> ontschot? 
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Wat signaleren we? 

• Ieder vindt het eigen wiel opnieuw uit, diversiteit mag er zijn 

• Geen simpele oplossingen, zoektocht 

• Belangrijk om de gemeente/wijken goed te kennen 

• Verbinden formeel – informeel lastig 

• Werk en inkomen vaak onderbelicht 

• Cultuuromslag zowel extern als intern 

• Organisatie en sturingsvraagstukken lastig 

•  Voorbij het experiment 

• Financiële randvoorwaarden  

• Risico management 
 

 

 

 



Inzichten opgedaan door gemeenten  

•De relatie met de burger verandert en dat kost tijd  

•Werken in een SWT vergt een fundamentele omslag van de professionals  

•Overbruggen van de cultuurkloof tussen zorg&welzijn en werk&inkomen is 
grote stap vooruit  

•Een SWT gedijt het beste in een ‘dorpse’ cultuur  

•Sturen op kwaliteit drukt de kosten  

•Specialisatie kun je organiseren  

•Innovatie bloeit door heldere doelen en gezond krappe middelen  

 

 



Grote Puzzel 

• KPMG Plexus rapport (en vervolg 

• Onderzoeken Universiteit Twente, Vrije Universiteit etc. 

• Meta –analyse MKBA’s 

• Transformatie agenda’s, ondersteunings- en ontwikkelingsprogramma’s 
ministeries 

• Adviesbureaus  

• Gemeenten zelf 

• (sociaal makelpunt Woerden) 

 

 

 



- Rechten van burgers worden afgeschaft en aangetast, tweedeling  

- Plichten voor burgers worden ingevoerd. 

- Einde overheidsvoorzieningen op niet bestaanszekerheid terreinen (cultuur, sport, welzijn) 

- Werken onder het minimumloon, verdringing 

- Regio-specifieke besparingen, voordeel-nadeel 

- Onheldere verantwoordelijkheidsverdeling Rijk-gemeenten 

- Lokaal inkomensbeleid (?), belastinggebied 

- Mededingings-, aanbestedingsregels, kwaliteitsregimes 

- Onvolkomen sturing en verantwoording  

- Minder aandacht voor rechtsgelijkheid en transparantie 

- Minder democratische legitimatie (regionale arrangementen) 

 

Heilige huisjes  



Sociaal wonen  

• Scheiden wonen – zorg 

• Langdurige zorg  

• Draagkracht van de wijk (stapelingsmonitor) 

• Betaalbaarheid  

• Wat werkt in de wijk 

• Vakgemeenschap sociale stijging 

• 3 kamer model 

 



 
Cultuuromslag 



Vragen /Opmerkingen  


