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De decentralisaties zijn goed onderweg. Daar is hard aan gewerkt. 2015 was vooral een jaar 
van crisismanagement. Geld, (niet altijd accurate) gegevens en wetten kwamen van het Rijk 
naar gemeenten. De nadruk lag op ‘niemand buiten de boot laten vallen’. Wijkteams werden 
ingericht. Jeugdzorg ingekocht. De boot bleef drijven. Gemeenten hadden handen vol aan 
zichzelf. 2016 was een jaar van transitiemanagement. Lessen uit 2015 werden doorvertaald. 
Zorg werd hier en daar al anders ingekocht. Gemeenten leerden het sociale domein 
gezamenlijk inrichten. Wijkteams leerden integraler te werken en maatwerk te leveren. Met 
2017 breekt een periode van transformatiemanagement aan. Hoe geven gemeenten 
gezamenlijk vorm aan het sociale domein, en wellicht de verzorgingsstaat van de toekomst? 
Het rijk biedt gemeenten steeds vaker, en met steeds minder weerstand ruimte. Gemeenten 
worden in woord en daad weer de eerste overheid. Waarschijnlijk zal in relatie tot 
crisismanagement (2015) en transitiemanagement (2016), transformatiemanagement wel 
enkele jaren duren. Die tijd is nodig om de transformatie naar een participatiesamenleving 
waar gemeenten doen wat nodig is en mensen op maat  helpen, mogelijk te maken. Dat 
betekent dat gemeenten vooral en en vooral gezamenlijk moeten leren. Dat is de kern van 
transformeren. Die transformatieopgave zal ik hieronder opsplitsen in organisatieopgaven, 
inhoudelijke opgaven en toekomstige opgaven.  
 
Organisatieopgaven 
Als we kijken naar de organisatievraagstukken die de transformatie meebrengt, dan springen 
er een paar in het bijzonder uit:  
 
Regio > Gemeente  
Voor sommige sociale vraagstukken is de regio de ideale schaal om problemen van een 
oplossing te zien. De intramurale jeugdzorg inkopen, bijvoorbeeld. Verschillende regio’s 
werken op verschillende manieren samen. Sommige gemeenten kopen gezamenlijk en 
‘solidair’ in, anderen rekenen individueel af. Samenwerken in de regio leidt tot nieuwe 
afstemmingen en verdelingsvraagstukken. Regio’s kunnen veel van elkaar leren.  
 
Individueel > Collectief 
Veel wijkteams leveren vooral individuele indicaties of hulp. Collectieve oplossingen voor de 
buurt komen nog minder van de grond. Her en der gaan wijkteamleden met bewoners aan de 
slag om gezamenlijk de wijk beter te maken, maar dat is een uitzondering. Hoe wijkteams ook 
samen met bewoners kunnen gaan ontwikkelen blijft een vraagstuk. De omgevingswet kan 
daar een mooie aanjager voor zijn.  
 
Wijkteam / Beleid  
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Wijkteamleden zien vaak direct waar gemeentelijke beleid anders uitpakt dan verwacht. Toch 
worden wijkteams niet automatische betrokken als het om input voor de transformatie gaat. 
Wie de uitvoering centraal wil stellen, moet in de toekomst uitvoerders ook betrekken bij het 
ontwikkelen van strategie en beleid. Sommige gemeenten experimenteren daar al mee.  
 
Uitvoering > Ontwikkelen   
Daarnaast zijn veel steden bezig met het doorontwikkelen van de uitvoering. Wijkteams, of 
varianten daarop, draaien weliswaar, maar integraal werken, doen wat nodig is en maatwerk 
leveren kan altijd beter. Dat gebeurt aan de hand van professionaliseringstrajecten, maar ook 
met maatwerkbudgetten en het uitbreiden of het veranderen van de samenstelling van de 
teams. De variëteit in teamvormen is gigantisch. Steden verschillen van elkaar. Dat geldt ook 
voor de wijkteams.  
 
Controledata > Ontwerpdata  
Gemeeneten maken steeds vaker gebruik van data om de transformatie slimmer te sturen. 
Veel data die gemeenten verzamelen is echter ‘controledata’. Het is data die verzameld wordt 
om verantwoording af te leggen aan het Rijk. Die data is niet altijd geschikt als ontwerpdata. 
Het ontwikkelen van nieuwe indicatoren die transformatiespecifiek zijn, is een belangrijke 
uitdaging.  
 
Inputinkoop / Resultaatfinanciering 
Hoewel we van aanbieders vragen dat ze integraal moeten werken en resultaat moeten 
leveren, kopen gemeenten vaak op input (trajecten) in. Om de transformatie te doen slagen 
zijn ook vormen van resultaatfinanciering en integrale financiering nodig. Sommige 
gemeenten experimenteren daar al mee. De invloed van het inkoopproces op de 
transformatie kan niet onderschat worden.  
 
Top down transformeren / Bottom up leren 
Veel steden worstelen met de spanning tussen top down transformeren en bottom up leren. 
Wie professionals ruimte geeft, zal om visie en kaders gevraagd worden. Wie visies en kaders 
geeft, krijgt vaak het verwijt weinig ruimte te bieden. De kunst van de transformatie (zeker in 
dit eerste jaar) is daar een balans in vinden.  
 
Transformeren en politiseren.  
De gemeenteraadsverkiezingen in 2018, de nieuwe raad en het nieuwe college dat daarop 
zullen volgen, bieden een uitgelezen kant om de transformatie verder op koers te brengen. 
Mensen krijgen steeds vaker door dat gemeenten veel beslissen. Ze zullen wellicht va hun 
lokale stem gebruik willen maken om daar invloed op uit te oefenen. Zo raakt de transformatie 
ook aan de versterking van de lokale democratie. Een thema dat vermoedelijk in 2018 en 
verder expliciet aan de transformatie gekoppeld zal worden.  
 
Inhoudelijke opgaven 
Naast deze organisatievraagstukken, die overigens lang niet uitputtend, maar wel dominant 
zijn, is er een aantal inhoudelijke thema’s waar veel gemeenten mee bezig zijn: 
 
Passend onderwijs (samenwerking samenwerkingsverbanden) 
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Er zijn tussen de 5000 en 7000 thuiszitter in Nederland. Leerlingen die niet naar school 
kunnen. Ondanks het passend onderwijs. Daarnaast laten leerlingen die zorg nodig hebben 
naar school gaan dankzij de jeugdwet en de wet op het passend onderwijs zien dat gemeenten 
en scholen steeds intensiever moeten samenwerken. Daar ligt de komende jaren een opgave.  
 
 
Passend wonen (samenwerking corporaties)  
Waar het sociale domein decentraliseerde, centraliseerde het volkshuisvestingsbestel 
feitelijk. Passend toewijzen en de verhuurders heffing, boden woningbouwcorporaties vooral 
in 2015 en 2016 weinig ruimte om mee te transformeren. Terwijl wonen, hoewel woningen 
fysieke objecten zijn, de basis van het sociale domein vormt. Of het nu gaat om beschermd 
wonen plekken die vol zitten, woning voor tienermoeders, of de uitstroom uit de 
maatschappelijke opvang, gemeenten en corporaties gaan steeds integraler en meer 
gezamenlijk kijken naar het woningvraagstuk.  
 
 
Passende zorg (samenwerking verzekeraars zorgkantoor  / volwassen GGZ) 
De financiering van de zorg is opgesplitst tussen verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. 
In de praktijk leidt de verkokering van financiering tot de verkokering van zorg. Het 
doorontwikkelen van het zorglandschap staat vrijwel overal bovenaan de lokale agenda. 
Gemeenten en verzekeraars werken steeds beter samen. Het zorgkantoor kan daar nog beter 
bij betrokken worden.  
 
Passende jeugdzorg (18- / 18+) 
Het bovenstaande geldt a fortiori voor de jeugdzorg. De 18- / 18+ discussie is nog verre van 
opgelost. Sommige steden werken met 17-23 jarigen plannen, maar dat staat nog in de 
kinderschoenen. Het ontwikkelen van soepele overgangen voor kinderen die zorg hebben en 
nodig blijven hebben, is noodzaak.  
 
Passende ruimte 
De omgevingswet daagt gemeenten uit om samen met bewoners de ruimt ordening van 
wijken en buurten vorm te geven. Betrokkenheid en eigenaarschap in plaats van protest en 
procedures. Omgevingsteams kunnen die uitdaging naar analogie van wijkteams oppakken. 
De omgevingswet biedt een uitgelezen mogelijkheid om fysiek en sociaal lokaal te verbinden.  
 
Passende participatie (meedoen, ook statushouders)  
Sommigen vragen zich nog steeds af wat er nu feitelijk gedecentraliseerd is in de 
participatiewet. Het is hoe dan ook een feit dat steden kampen met de participatie opgave. 
Participatie van mensen met een beperking (of dat nu met behulp van beschutte werkplekken 
moet of niet), ouderen, en statushouders vragen allen om innovatieve aanpakken.  
 
Toekomstige opgaven 
Naast de organisatieopgaven en inhoudelijke opgavenen, signaleren we nog een aantal trends 
(ook richting een nieuw kabinet).  
 
Nieuwe financieringsvormen 
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Steden experimenteren met nieuwe financieringsvormen. Health Impact Bonds, Social Impact 
Bonds, Populatiegebonden bekostiging, om er een paar te noemen. De kerngedachte is steeds 
hetzelfe: in plaats van verkokerde financiering op input, zou ontschotte financiering op 
resultaat een duurzaam sociaal domein dichterbij kunnen brengen. De brede doeluitkering 
biedt daar uitstekende mogelijkheden voor. Die trend zal ongetwijfeld voortzetten.  
 
 
Fiscale autonomie (decentralisatie inkomstenbelasting) 
Het pleidooi voor meer fiscale autonomie voor gemeenten vat steeds sneller post. Zolang 
gemeenten afhankelijk zijn van rijksfinanciering blijft decentralisatie feitelijk deconcentratie. 
Gemeenten zouden (met behulp van een vergroot belastinggebied bijvoorbeeld) met meer 
autonomie sneller en duurzamer kunnen transformeren.  
 
Gezamenlijk backoffice 
De gedachte dat gemeenten gezamenlijk zouden kunnen inkopen en factureren is ook steeds 
vaker te horen. Tegelijkertijd zien we bij de grote rijksuitvoeringsinstellingen administratieve 
problemen. Veel is te verwachten van de doorontwikkeling van de manier waarop gemeenten 
gezamenlijk in de regio inkopen.  
 
Decentralisatie volwassen GGZ 
Ggz in de buurt, ggz in de wijk. Als gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugd ggz, waarom 
dan niet voor de volwassen ggz? Wat we weten is dat veel mensen met ggz problemen, ook 
andere problemen kennen, op woongebied bijvoorbeeld, of op inkomensgebied, als het gaat 
om dagbesteding, werk of opvoeden. In een integraal sociaal domein kan de GGZ niet 
ontbreken. De discussie over de decentralisatie van de volwassen ggz zal voorlopig blijven 
voortbestaan.  
 
Integratie wetten 
De integratie van de jeugdwet en de wmo (of het nu om inkoop, uitvoer, of facturatie gaat) 
wellicht in combinatie met een op maatwerk gerichte WLZ zal de komende jaren de 
transformatie voeden. Dat zal voor passende zorg en passende jeugdzorg noodzakelijk zijn, zo 
is de gedachte  
 
Rijksuitvoeringsinstellingen  
De relatie van de rijksuitvoeringsinstellingen (UWV, DUO, CJIB,  SVB, Belastingdienst, etc) tot 
de decentralisaties kan in deze transformatiefase ook verder op gepakt worden. Veel 
wijkteamleden kampen dagelijks met bureaucratie die voortkomt uit problemen van inwoners 
met bovengenoemde instellingen. Maar veel wijkteamleden kunnen hun weg maar moeilijk 
vinden in Rijksuitvoeringsland. Een gezamenlijke servicedesk van de 
Rijkuitvoeringsinstellingen voor de wijkteams, zal de transformatie van het sociale domein een 
stuk verder helpen.  
 
Lokale democratie 
Dat we met de transformatie sociaal domein (en de omgevingswet) democratie kunnen 
revitaliseren staat buiten kijf. Veel gemeenten experimenteren om die reden met nieuwe 
vormen om burgerinitiatief te stimuleren. Veel burgerinitiatieven raken de kern van het 
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sociale domein. Bij de transformatieopgave hoort het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
democratie.  
 
Met deze organisatieopgaven, inhoudelijke opgaven en toekomstige opgaven komen de 
gemeenten in de lead te staan. Natuurlijk zal het rijk ook willen meesturen. Maar gemeenten 
hebben alle mogelijkheden om de transformatie vorm te geven. Niet door de beweging kapot 
te overleggen, totdat alle steden het eens zijn. Maar door de variëteit te omarmen, vooral te 
gaan doen, en van elkaar te blijven leren.   


