
STUREN MET KWALITEIT 



WAAROM EN WAAROP STUREN ?

➢De verantwoordelijkheden met de start van decentralisaties invulling geven

➢Werd steeds meer: de beweging in het sociaal domein verder willen brengen, de 
transformatie realiseren 

➢En ook steeds meer: de beheersing financiën sociaal domein 



STUREN MET KWALITEIT IN HET SOCIAAL DOMEIN
➢Er is geen magisch recept voor

➢Er is veel gesprek over en er leven allerlei beelden over: sturen gemeenten wel 
goed, benutten ze hun sturingsmogelijkheden wel voldoende, sturingskracht van 
gemeenten is te beperkt

➢Er wordt over gemopperd aan gemeentelijke zijde: onze sturingsmogelijkheden zijn 
veel te beperkt, en ze worden steeds verder ingeperkt

➢Het gaat steeds meer over sturen op beheersing van de financiën

➢Het betreft het hart van onze rol als directeuren, het is een rol die we in een heel 
drukbevolkt, breed, complex en zich steeds veranderend spelersveld vorm en 
invulling te geven hebben; gaat ook steeds meer om netwerksturing



FASEN IN WERKEN AAN STUREN MET KWALITEIT IN NDSD

➢ Als eerste zijn we samen gaan bouwen, onder de vlag van ‘sturing en bekostiging’

➢ Aan de slag met sturen vanuit eenvoud en de bedoeling; dat bood ons als 
directeuren een kompas om op te varen, we organiseerden een eerste leertraject

➢Samenwerking werd intensiever: 

➢samen leren, reflecteren, en ook samen zoeken, samen verkennen en ontwikkelen, en ook:

➢samen signaleren en agenderen en ..bijdragen aan bestuurlijke advisering

➢Steeds vaker ook: samen initiëren, aanjagen van en bijdragen aan trajecten, initiatieven, ed



HET WAAROM VAN ONS PROGRAMMA VANDAAG

➢ Stof tot nadenken, prikkelen, 
opschudden

➢ Misschien volgende slimmere stappen 
kunnen zetten 

➢In nieuwe baan van denken over ‘ons 
vak/metier’

➢ Kansen zien en pakken om onze impact 
en bijdrage te versterken



PROGRAMMA 
10.15-11.15

Inzicht-gedreven sturen op participatie van meest kwetsbaren 

Pieter-Jan van Delden, Universiteit van Tilburg en AEF 

11.30-12.30

Werken aan de kwaliteit van het sturen: De oogst van de peerreviews en een voorstel voor het vervolg 

Patrick Tazelaar (Significant) en Anouk op het Veld (AEF) 

---- LUNCH ---

13.30 -15.00

Sturen op toegang – Bespreken RVS conceptadvies over toegang tot zorg en ondersteuning   

Pieter Hilhorst, Willemijn v.d. Zwaard en Aletta Winsemius (RvS) 

15.15-16.30

Ronde actualiteiten, wetenswaardigheden en oproepen en….verenigingskwestie 


