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Decentralisaties en bezuinigingen 
hebben veel in beweging gezet en 

nieuwe samenwerkingen tot stand 
gebracht. Wat speelt er zoal bij andere 

ledenorganisaties in het sociaal domein? 
Wat staat er bij hen steeds weer op de 

bestuursagenda? Sprank gaat gluren 
bij de buren. Aflevering 3: het Netwerk 
Directeuren Sociaal Domein (NDSD).

TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: NDSD

HET ‘LEREND NETWERK’ NDSD 
begeleiding bij trajecten. Er is geen 
kantoor en de meeste communicatie 
verloopt via e-mail, Whatsapp, de 
website en de mobiele telefoon. 
Vaste jaarcongressen zijn er niet, wel 
zijn er vier keer per jaar algemene 
bijeenkomsten. Tussendoor komt 
het kernteam van twaalf directeuren 
bijeen en stuurt Peltenburg gerichte 
nieuwsberichten. De agenda wordt 
vooral bepaald door de actualiteit. 

INCLUSIEVE STAD
Hoewel onderling contact voorop 
staat, werken de leden van het NDSD 
ook samen met de directeuren van 
de ministeries van SZW, Onderwijs 
en Zorg aan actuele kwesties. Bij-
voorbeeld in de City Deal Inclusieve 
Stad die de gemeenten Eindhoven, 
Enschede, Leeuwarden, Utrecht en 
Zaanstad en de ministeries van BZK, 
VWS en SZW hebben getekend.  
City Deals moeten groei, innovatie 
en leefbaarheid in de steden verster-
ken door het vinden van innovatieve 
oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken. Het project Inclu-
sieve Stad moet leiden tot nieuwe 
manieren van ondersteuning voor 
kwetsbare gezinnen waar de hulp 
nu nog vaak stokt door botsende 

wet- en regelgeving. “Voor honderd 
multiprobleemgezinnen hebben we 
gekeken of we de problemen binnen 
de bestaande regels toch konden 
oplossen. Natuurlijk loop je vervol-
gens nog tegen knelpunten aan; denk 
aan de inning van de boetes door het 
Justitieel Incassobureau bij mensen 
met schulden, de kostendelersnorm 
of het terugbetalen van de toeslagen 
aan de Belastingdienst. Daarover 
overleggen we met de ministeries.”

EERSTE ADVISEUR
“Als directeuren zijn we de eerste 
adviseur van de politiek”, benadrukt 
Toke Tom, directeur maatschappe-
lijke ontwikkeling bij de gemeente 
Utrecht en voorzitter van het NDSD. 
Het netwerk concurreert dan ook 
niet met de VNG of Divosa, organi-
saties waarmee goed wordt samen-
gewerkt. Zo was het NDSD mede-
organisator van de druk bezochte 
Divosa Vrijdag over statushouders en 
vluchtelingen van het afgelopen jaar.
Het netwerk richt zich op het brede 
sociaal domein. Vrijwel altijd gaat 
het over zorg, vaak over onderwijs 
en soms over werk en inkomen, 
afhankelijk van de grootte van de 
gemeente en hoe breed het taken-
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‘Een beetje bijeenbrengen, een beetje 
onderzoeken en een beetje uitzoeken hoe 

je iets anders of beter kunt doen’

uitwisselen van kennis en ervaring 
en leren met elkaar. Er verandert veel 
in het sociaal domein en er moet 
heel veel nieuw beleid ontwikkeld en 
geïmplementeerd worden. Vandaar 
de behoefte aan uitwisseling van 
ideeën met collega’s; over lopende 
zaken, maar ook over onverwachte 
ontwikkelingen, zoals vorig jaar de 
uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep over het leveren van huishou-
delijke hulp (zie kader).

OLIEVLEK
De geschiedenis van het NDSD gaat 
terug tot eind jaren negentig. Al 
in 1998 werd het Platform Sociale 
Pijler opgericht. Een wat statische 
club die het vooral te doen was om 
het informeel samenkomen rond 
interessante sprekers, zegt Monique 
Peltenburg, secretaris en adviseur 
van het NDSD. De decentralisaties 
gaven het Platform en latere Netwerk 
echter een enorme boost. “Er kwam 
veel nieuw beleid op ons af. Neem 
de wijkteams. Hoe organiseer je die? 
En hoe organiseer je de tweede lijn? 
Aan welke knoppen moet je draaien 
om ervoor te zorgen dat alles loopt? 
We vonden dat we onszelf beter 
en flexibeler moesten organiseren 

om antwoorden te vinden op dat 
soort vragen.” De ‘kennisuitwisse-
ling en ontmoeting’ is sindsdien 
geïntensiveerd. Meer en meer ging 
de aandacht uit naar het samen leren 
en ontwikkelen en het bijdragen aan 
bestuurlijke besluitvorming. Het 
NDSD startte daarom ook ontwikkel-
trajecten die na een goed gestruc-
tureerd proces uitmondden in een 
rapportage. Peltenburg: “Wij willen 
een lerend en ontwikkelend netwerk 
zijn. Met de nieuwe wetten kijken 
we wat de bedoeling daarvan is en 
hoe we die verder kunnen brengen.” 
Een goed voorbeeld is het Jongerius-
overleg dat de zorgverzekeraars en 
gemeenten informeel samenbrengt 
over zaken als preventie en samen-
werking rondom de geestelijke 
gezondheidszorg. “Het is een beetje 
bijeenbrengen van mensen, een 
beetje onderzoeken en een beetje 
uitzoeken hoe je iets anders of beter 
kunt doen. Klein beginnen en toe-
werken naar een olievlekwerking.”
Veel infrastructuur is er niet. Het 
meeste werk wordt gedaan door 
adviseur/secretaris Peltenburg en 
zo’n vijftien van de vijftig leden. In-
cidenteel wordt er externe expertise 
ingehuurd, vooral voor goede proces-

Veel mensen zullen nooit 
gehoord hebben van het 
Netwerk Directeuren 
Sociaal Domein (NDSD). 

Niet zo verwonderlijk, want het 
NDSD streeft helemaal niet naar 
naamsbekendheid. Het is een soort 
niche-organisatie bestaande uit de 
hoogst verantwoordelijke ambtena-
ren in het sociaal domein van zo’n 
vijftig gemeenten. Ze komen bijeen 
op themabijeenkomsten, leertra-
jecten en in werkgroepen. Daar 
praten ze over zaken als ‘financiën 
en control’, ‘sturing en bekostiging’, 
‘jeugd’ en ‘PGB’ met als doel: het 

pakket van de directeur is. Tom: “We 
leveren veel aan en leggen de vinger 
op de zere plek. We zien hoe wet- 
en regelgeving ter plaatse uitpakt. 
Directeuren sociaal domein zitten 
met enorme sturingsvraagstukken. 
En hoewel veel is gedecentraliseerd, 
moeten we bepaalde zaken toch 
gezamenlijk oppakken.” 

HULP BIJ HULP IN DE HUISHOUDING
De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep uit mei 2016 over 
huishoudelijke hulp zorgden bij veel gemeenten voor veel onrust. 
Gemeenten moeten onder de nieuwe Wmo de huishoudelijke hulp 
leveren die nodig is, aldus de Raad. Ze mogen niet zeggen dat ze er 
te weinig geld voor hebben of dat huishoudelijke hulp niet onder de 
wet valt. Gemeenten mogen onder de oude Wmo gemaakte afspraken 
alleen aanpassen als er maatwerk wordt geleverd, als ‘objectief en 
onafhankelijk onderzoek’ is gedaan naar de tijd die nodig is om een 
huis schoon en leefbaar te houden. Zo niet, dan blijven de oude 
afspraken gelden.
Voor het NDSD was de uitspraak aanleiding om een ontwikkeltraject 
te starten om de consequenties in kaart te brengen en voor gemeen-
ten handvatten te ontwikkelen om de regelingen voor de hulp bij het 
huishouden wél goed in te richten. Dat resulteerde niet in panklare 
oplossingen, wel in een set handreikingen met aandachtspunten, 
algemene suggesties en praktische voorbeelden waarmee iedere  
gemeente haar vertaling naar de eigen praktijk kan realiseren (te 
vinden op de site van VNG).


