
 

Impressies algemene bijeenkomst 7 april in Leiden 

door Joscha de Vries 

Op 7 april in Leiden hebben we met elkaar gesproken over de lopende acties en ontwikkelingen in 

het licht van de transformatieagenda (werkagenda) en over de actuele uitdagingen in onze eigen 

gemeentes. Met als insteek: waar kunnen we elkaar helpen en versterken. Het was een 

vervolgbijeenkomst op eerdere bijeenkomsten (juni in Tilburg, september in Amersfoort en 

november in Eindhoven), waarin we met elkaar hebben gewerkt aan de prioritaire thema’s voor de 

transformatie agenda sociaal domein.  

Wat speelt in den lande  
Albert Jan heeft ons meegenomen in de ontwikkelingen die hij ziet ‘in den lande’ als het gaat om het 

sociaal domein. Iedereen herkent de ontwikkelingen (alhoewel sommige wellicht nog wishfull 

thinking zijn), maar voelt ook in de toelichting de veelheid van alles dat speelt. En dat we soms 

dingen te complex maken, door alle keuzes open te houden. Of zoals een wiskundige aan Albert Jan 

terug gaf: ‘in de wiskunde noemen we een formule met zo veel variabelen onoplosbaar’. Dus is het 

onze opgaven in complexe gevallen het aantal variabelen te reduceren.   

Zie bijlage inleiding Albert Jan Kruiter  

Wat speelt landelijk  
Alle seinen staan op groen in de samenwerking tussen rijk en gemeenten op de verschillende 

opgaven in het sociaal domein. We hebben voor elkaar gekregen aan tafel te zitten, mee te doen en 

mee vorm te geven. Dat is mooi, en/maar dat betekent ook dat veel loopt, beweegt en in 

ontwikkeling is. De presentatie van Monique Peltenburg nam ons mee in ‘wat loopt’ op de drie grote 

transformatie-opgaven, zodat iedereen op hoofdlijnen op de hoogte is.  

Zie bijlage presentatie stand van zaken Monique Peltenburg  

Drie prioritaire thema’s op de werkagenda  
Over drie prioritaire thema’s hebben we uitgewisseld. Het gaat om de basis van de arbeidsmarkt, 

zorg en veiligheid en verantwoording en rapportage. Wat zijn doelstellingen, ambities, wat loopt en 

welke input en ervaring is er vanuit de gemeenten.  

Inspiratie sturen met data 
Pieter in ’t Hout van de gemeente Utrecht heeft laten zien op welke manier en met welke uitkomst 

Utrecht werkt aan het genereren van sturingsinformatie uit het berichtenverkeer. Uitgangspunt van 

Utrecht is te kiezen voor eenvoud en vooral op te roepen tot het voeren van een gesprek. 

Datascience bij de dorpspomp, en dataklooidag als instrumenten/insteek om te gaan proberen. De 

uitkomsten van de data-analyse leiden niet tot uitkomsten of beslissingen, maar wel tot gerichte, 

goede gesprekken.  

Zie bijlage voor de presentatie Pieter.  

Jonas Onland van de gemeente Eindhoven heeft ons verteld hoe Eindhoven in gesprek is gegaan over 

sturen met data met meerdere partijen: van data naar informatie naar duiding naar wijsheid naar 



interventies.  Belangrijk inzicht uit het proces was, dat het vooral ook heel veel moeite heeft gekost 

dezelfde taal te gaan spreken tussen ontwerpers en inhoudelijk deskundigen. Het bepalen van de 

definities was het meeste werk; nu dat er ligt, kan daarop gebouwd worden.  

Zie bijlage voor de presentatie Jonas.  

De reacties op de presentaties waren positief. Hier willen alle gemeenten (meer) mee gaan doen / 

aan de slag. Afgesproken is een vervolgbijeenkomst te organiseren die vooral hier over gaat. 

Eindhoven en Utrecht zijn graag bereid ervaringen, inzichten en programmatuur te delen. NB: het is 

belangrijk dat hier juist ook de directeuren zelf aan deelnemen en niet alleen whizzkids. Om iets voor 

elkaar te krijgen is het randvoorwaardelijk dat de directeuren er zelf op sturen en weten wat ze 

willen. Aansluiting tussen de persoon die iets wil hebben (inhoudelijk deskundige) en techneut moet 

gemaakt worden door de directeur.  

Korte termijn focus in transformatieprocessen  
Aan de hand van een rondje hebben we geïnventariseerd wat nu speelt bij alle aanwezige 

gemeenten en waar de grootste uitdagingen liggen. Om vervolgens te kijken: kunnen we iets doen 

om te helpen, versnellen?  

Thema’s die daar uit naar voren komen zijn:  

- verantwoording, monitoring, data. Hier loopt van alle op, maar de uitwerking vraagt ook veel 

van individuele gemeenten. Het staat bij iedereen nadrukkelijk op de agenda.  

- beschermd wonen. Een belangrijk thema waar we dit jaar allemaal iets mee moeten. In juni 

zetten we dit op de agenda van de NDSD.  

- terugdringen zorgkosten jeugd door preventie. Doel is niet minder geld uit te geven, maar 

om problematiek te voorkomen. Aan welke knoppen kun je draaien om effectief preventief 

te werk te gaan. Met als resultante dat ook dreigende of al bestaande grote tekorten in de 

zorgkosten voor jeugd teruggedrongen worden.  

- uit onderzoek van i-Sociaal Domein blijkt dat veel gemeenten zich in de dagelijkse praktijk 

nog niet beperkten tot het landelijk controleprotocol en de afgesproken standaarden. Met 

zijn allen vinden we dit wel heel belangrijk en we spreken af dat iedereen in zijn eigen 

organisatie gaat kijken of wel de eenvoud daadwerkelijk wordt toegepast. i-Sociaal Domein 

kan hierbij helpen. We bevestigen nog eens met z’n allen: i-Sociaal Domein is er voor ons en 

is van ons. Hen inroepen om te helpen is dus een dienst waarvoor je al betaald hebt! Vooral 

doen.  

- tot slot is voor meerdere gemeenten de verwachte toenemende druk op zorg vanuit 

vluchtelingenstromen een item. Tips hoe je hier mee om kunt gaan, ervaringen delen en 

vragen stellen verzamelen we via de gemeente Leiden.  


