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De Kenniskring sociale teams Noord-Holland stond in 2015 in het teken van de transformatie. 

Gemeenten kwamen met regelmaat samen met elkaar te sparren en ervaringen te delen. Want een 

cultuurverandering bij iedereen 'tussen de oren te krijgen' is makkelijker gezegd (en op papier gezet) 

dan gedaan. Sociale teams worden gezien als mogelijke sleutel voor de transformatie, maar ook 

wordt helder dat veel aandacht gaat zitten in het zoekproces rondom de inrichting van de integrale 

toegang en aan het samen vinden en finetunen van nieuwe werkwijzen en -verhoudingen.  

Leeswijzer 

Achtereenvolgens zijn de verslagen van de bijeenkomsten te vinden: 

1: Burgerkracht, met Nico de Boer 

2: Substitutie in de zorg, met Margo Trappenburg 

3: Meten en weten in het sociale domein, met Hinke Gijzel en Freek de Meere 

4: Grenzen aan vrijwillige inzet in de zorg?, met Yvette Wittenberg 
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1. Kenniskring sociale teams Noord-Holland draait warm op thema 

burgerkracht  

Op de winterse middag van 29 januari 2015 verzamelen ambtenaren van 12 Noord-Hollandse 

gemeenten zich in poppodium P3 in Purmerend. Het weer lijkt eerst nog van invloed op de zaal die 

maar niet warm wil worden, maar gaandeweg loopt de temperatuur op. Waar lig je 's nachts wel 

eens wakker van als het om de wijkteams gaat? Met deze vraag gaan de deelnemers in een 

interactieve sessie aan de slag.  

Programma 

Na de pauze gaat Nico de Boer in gesprek over het thema ‘burgerkracht’: Welke verwachtingen zijn 

nu wel en niet reëel en wat vraagt dit van de gemeentelijke organisatie? De aftrap van het tweede 

jaar van de Kenniskring sociale (wijk)teams Noord-Holland is met deze interactieve middag een feit. 

Kenniskring in teken van transformatie 

Credo voor de meeste gemeenten in 2014 was: 'De transitie geregeld en alles op orde hebben voor 1 

januari 2015'. Dit jaar staat de Kenniskring in het teken van de transformatie. De cultuurverandering 

bij iedereen 'tussen de oren te krijgen' is makkelijker gezegd (en op papier gezet) dan gedaan. De 

bijeenkomst start met een onderlinge uitwisseling over de belangrijkste ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat de transities overigens ook nog de nodige aandacht vragen. "We 

worstelen met de werkprocessen, we moeten onze verwachtingen elke keer weer bijstellen aan de 

hand van de praktijk". 

Zoektocht naar inrichting en werkwijze 

Er blijkt nog steeds enthousiasme te zijn over sociale teams als mogelijke sleutel voor de 

transformatie, maar ook wordt helder dat veel aandacht gaat zitten in het zoekproces rondom de 

inrichting van de integrale toegang en aan het samen vinden en finetunen van nieuwe werkwijzen en 

-verhoudingen. "Er zijn nog aardig wat zwakke schakels in de keten" en "we moeten we uitkijken dat 

het sociale wijkteam niet het afvalputje van de transformatie wordt".  

Wapenfeit en stammenstrijd 

Interessant is dat sommige gemeenten zeggen trots te zijn dat de knoop eindelijk is doorgehakt en 

een of meerdere pilots met sociale (wijk)teams zijn gestart, terwijl een andere gemeente op basis 

van ervaringen juist heeft besloten eerder gestarte experimenten met wijkteams stop te zetten. Daar 

zijn de pijlen primair gericht op het op orde krijgen van de integrale toegang en het opleiden en 

trainen van alle professionals tot generalisten met intakedeskundigheid en -bevoegdheid. "Ook de 

wijkverpleegkundige moet straks namens de gemeente de integrale indicatie kunnen doen", zo geeft 

iemand aan. In weer een andere gemeente is men, na een wervelende uitrol van sociale teams, even 

de euforie voorbij. Ingewikkelde transformatie- en reorganisatieprocessen eisen daar momenteel alle 

aandacht op. 

Vragen, dilemma's en hoofdbrekens 

Er zijn genoeg onderwerpen die de ambtenaren uit de slaap houden, zoals: 

 Hoe voorkom je dat het wijkteam de zoveelste en ‘hoog opgetuigde’ en bureaucratische 

tussenlaag wordt die goede Wmo ondersteuning en maatwerk eerder remt dan bevordert? 
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 Hoe koppel je de vele netwerken, teams en ketens aan elkaar die in wijken vanuit aanbieders 

zorg en welzijn, gemeenten en civil society actief zijn en elkaar soms ook verdringen? 

 Wat doe je als calamiteiten alle aandacht opeisen van de media waardoor het verleidelijk 

wordt alles met nieuwe regels en procedures dicht te timmeren? 

 Hoe werk je in de nabije toekomst toe naar een goede werkorganisatie voor professionals, 

zodat deze onafhankelijk hun werk kunnen doen? 

 Hoe positioneer je jezelf als ambtenaar? Ambtenaren worden steeds meer professionele 

procesmanagers, met betrokkenheid op maatwerk en inhoud. Dat wrikt met de 

bureaucratische, regel- en rechtszekerheid gestuurde overheidsorganisatie. 

Sturen of loslaten 

In meerdere gemeenten wordt melding gemaakt van een bestuurlijke en ideologische stammenstrijd 

die kort gezegd neerkomt op het verschil tussen 'sterk sturen' vanuit een strak kostenmodel of 

'loslaten' met vertrouwen aan professionals en een grote rol voor burgerinitiatieven en burgerkracht. 

"Heel goed dat het debat goed wordt gevoerd maar als dit te lang duurt dreigt beleidsverlamming".  

Uit het hart gegrepen  

Het tweede deel van de bijeenkomst met Nico de Boer start met enkele fragmenten uit de 

documentaire 'Brief van de burgemeester' dat gaat over 'eigen kracht' en zich afspeelt in de kleine 

kern Finsterwolde in Friesland. De film is bij vlagen hilarisch, een must om te zien, uit het hart 

gegrepen en roept een palet van gevoelens op. Burgerkracht blijkt een ambivalent begrip dat de 

tongen los maakt. De documentaire geeft zowel voorbeelden van hoe het wel en niet moet, merkt 

Nico op. Daarna volgt een historische terugblik op de verzorgingsstaat waaruit duidelijk wordt dat de 

beweging die momenteel gaande is deels in de richting gaat van hoe het ooit was (meer zorgen voor 

elkaar, meer ruimte voor de civil society), maar tegelijkertijd ook verheldert dat het nooit meer 

wordt zoals vroeger. 

Presentatie van Nico de Boer: 

Complexe opgave 

We moeten op zoek naar een 21e eeuws model van burgerschap zo pleit Nico, waarin de overheid 

zich bezint op een nieuwe rol in een energieke maar ook kwetsbare samenleving. De samenleving 

verandert in snel tempo maar de burger verandert even rap mee. Geen ruimte voor nostalgie maar 

wel samen werken aan een nieuw ideaal, waarbij – volgens Nico de Boer - de overheid afwisselend 

stuurt op: rechtmatigheid, presteren, netwerken en participeren. "Maak niet de fout de burger voor 

de beleidskar te willen spannen en pas op met een formalistische benadering van eigen kracht", 

waarschuwt Nico nog aan het einde van de bijeenkomst. De kunst is samen met professionals, 

marktpartijen en burgers op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht, waarin alle partijen tot hun 

recht komen. Over deze complexe opgave is het komend jaar in en rond de Kenniskring nog veel te 

doen. 

 

  

http://www.npo.nl/2doc/20-10-2014/KN_1663483
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2. Substitutie in de zorg: een opdracht met dilemma's  

 

Foto: Dide van Berkel  

Een betrokken groep ambtenaren komt op donderdagmiddag 16 april 2015 in Luno kitchen te 

Hilversum samen om met elkaar, en met Margo Trappenburg, in gesprek te gaan over de 

ontwikkelingen binnen het sociale domein. Het onderwerp van de dag: de morele dilemma’s die 

samenhangen met de uitdagende substitutie-opdracht van gemeenten.  

Een moeilijk begrip 

Substitutie is, zo blijkt al snel,  een woord dat niet voor elke ambtenaar boekdelen spreekt. 'Het 

begrip verwijst volgens Wikipedia naar de noodzaak om bij schaarse goederen op zoek te gaan naar 

vervanging door een ander goed', licht Carla Kolner, projectleider van de Kenniskring sociale teams 

Noord-Holland, toe. Lichtere vormen van hulp en ondersteuning en een groter beroep op eigen 

kracht en netwerken, vrijwilligers en mantelzorgers, moeten in de plaats komen van zwaardere en 

duurdere vormen van zorg. Sociale teams zijn voor gemeenten een belangrijk vehikel om deze 

substitutie-opdracht waar te maken. 

 

Het ontstaan van de participatiesamenleving 

Waar sprake is van schaarste moeten scherpe keuzes gemaakt worden en dan heb je altijd te maken 

met dilemma’s. Dat gaat veel verder dan financiële kwesties. Het gaat over verdelingskwesties die 

het systeem raken en te maken hebben met macht en moraal. Margo Trappenburg trapt die middag 

af met een beeldend verhaal over het ontstaan van de participatiesamenleving, waarbij ze niet onder 

stoelen of banken steekt dat ze daar geen voorstander van is. Over de ontwikkeling rondom de 

decentralisaties en de sociale teams is ze beduidend positiever, al zijn er wel zaken die vraagtekens 

oproepen. Dilemma’s te over.  

http://www.regiosaanzet.nl/uitgelicht/de-dilemmas-van-substitutie-in-de-zorg/
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Doe-het-zelf-maatschappij 

Naarmate de tijd vorderde is er in de samenleving steeds meer sprake van arbeidsdeling. Dat proces 

heeft zich tot aan het einde van de 20e eeuw onverdroten voortgezet. We gaan bijna aan 

overspecialisatie ten onder. Toch is er de laatste jaren sprake van een kentering. Deze lijkt voort te 

bouwen op het boek 'De markt van welzijn en geluk' van Hans Achterhuis, waarin hij kritiek uit op het 

welzijnswerk. Er moet een einde komen aan onze veronderstelde afhankelijkheid van het 

welzijnswerk en dure zorgvoorzieningen. In plaats daarvan wordt er plaats gemaakt voor de doe-het-

zelver. De vergelijking met IKEA is treffend. Als je een kast koopt krijg je een stapel plankjes en een 

gebruiksaanwijzing. Er komt geen timmerman meer aan te pas. Bij IKEA-kasten is dat nog wel te 

doen,  aldus Margo. De vraag is echter wel of het gaat lukken om alle vakmanschap in het sociale 

domein ook naar burgers te 'outsourcen' en of de ontmanteling van de verzorgingsstaat en het 

inzetten op een 'participatiesamenleving' wel zo slim is. 

 

Zijn we met zijn allen gek aan het worden? 

Waar gaan we naartoe en waar eindigt het? Dit vraagt Margo zich af. Ze moet lachen om de steeds 

vreemdere voorstellen die serieus worden geopperd. Jette Kleinsma die suggereert dat mensen hun 

eigen eten moeten gaan verbouwen. En wat te denken van burgers die afvalbakken moeten 

adopteren? Het lijken luchtballonnen, die nauwelijks serieus te nemen zijn, maar even later blijkt het 

zomaar realiteit. Margo verzucht dan ook: 'Zijn we met z’n allen gek aan het worden?' De 

verwachting dat mensen zelf intensieve zorg voor hun ouders op zich gaan nemen of zelfs voor hun 

buren gaan zorgen, ligt wat haar betreft in het verlengde van genoemde voorbeelden. Natuurlijk kan 

dit in sommige gevallen goed werken en waar het werkt is dat ook fijn. Maar het moet geen 

verplichting worden, toch?  

 

Feodalisering van de arbeid 

Vanuit de ambtenaren klinkt ook een weerwoord. Naast de extremen die soms op de lachspieren 

werken, zijn er ook goede ontwikkelingen. De veranderingen vragen om genuanceerd denken en 

goed kijken naar wat wel en niet kan, geeft één van de deelnemers dan ook aan. Reden om sceptisch 

te zijn over de participatiesamenleving heeft volgens Margo vooral te maken met het uitvloeisel 

ervan, namelijk dat op termijn de lasten in de samenleving onevenredig verdeeld zullen worden. 'Kijk 

goed naar wie feitelijk het werk doen', houdt ze de groep voor. Aardige mensen, maar tevens 

mensen met een laag inkomen en opleidingsniveau betalen de prijs. Rijke mensen kunnen straks 

makkelijk iemand in huis nemen om het werk te verrichten. Kortom: feodalisering van de arbeid 

dreigt. 

 

Drie dilemma’s  

De rest van de middag wordt een genuanceerd gesprek gevoerd over drie dilemma’s: 

1. Rolverwarring, doordat ambtenaren in sociale teams gaan zitten en/of professionals in dienst 

van de gemeente komen. 

2. Vroegsignalering en indicering: door vroegsignalering kan medicalisering juist toenemen. 

3. Verdringing: de ontslagen professional aan de slag als vrijwilliger? 
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De rol van de dialoog 

Uit de discussie blijkt dat gemeenten en professionals volgens andere uitgangspunten en 

paradigma’s werken. Het denken vanuit het beginsel van gelijke behandeling en rechtmatigheid ('wij 

werken niet mee aan fraude') staat soms haaks op waarden en de beroepscode van professionals, 

waarin het kunnen vertrouwen op elkaar, wederkerigheid en empowerment (bijvoorbeeld uitgedrukt 

in een geheimhoudingsplicht) belangrijker zijn. Rechtvaardigheid gaat bij professionals vaker voor op 

rechtmatigheid. Alle wijkteams hebben met dit probleem te maken. Maar naast nadelen zijn er ook 

voordelen van de toenadering tussen ambtenaren en professionals, zo klinkt uit de zaal. Het 

gezamenlijk 'eigenaarschap' en ook het begrip voor elkaars posities groeit.  

 

Koester de twijfel 

Misschien moeten we af van een te duidelijke rolverdeling en toegroeien naar een nieuwe functie, 

die het vooral mogelijk maakt op casuïstiek niveau steeds opnieuw het goede en lastige gesprek met 

elkaar te voeren. Margo oppert dat een marginale en lichte toetsing vanuit Weberiaans perspectief 

(waarin rechtmatigheid en gelijkheid onder andere sleutels zijn), zo’n toenadering wellicht kan 

vereenvoudigen. Dat veel oplossingen in een dialoog schuilen, daar twijfelt bijna niemand aan. Maar 

gaan gemeenten dit gesprek ook aan? Wordt daar voldoende tijd voor vrijgemaakt of overwinnen 

uniformiteit en kortzichtigheid als gevolg van de sterke behoefte om de kosten op korte termijn in de 

hand te houden? Dat er naast vertrouwen in de toekomst ook veel twijfel heerst, mag geen wonder 

heten. Misschien moet juist die twijfel gekoesterd worden als bron voor een noodzakelijke dialoog 

over de transformaties en de substituties, en dan met name inhoudelijk en moreel, waarvan 

iedereen de noodzaak ziet. 
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3. Meten en weten in het sociale domein: Bezint eer ge begint!  

 

Foto: Dide van Berkel  

Op donderdag 17 september 2015 stroomt de collegezaal van Hogeschool Inholland vol met 60 

ambtenaren, beleidsmedewerkers, managers, professionals en docenten om met elkaar in gesprek te 

gaan over ‘meten en weten’ onder de transformaties in het sociale domein.  

Veel vragen 

Carla Kolner, projectleider van de Kenniskring sociale teams Noord-Holland, trapt de bijeenkomst af. 

Doen we het goede en doen we dit goed? En hoe weten we eigenlijk of het goed gaat? Is het wel 

mogelijk om resultaten te meten als alles zo complex is en aan verandering onderhevig? En: praten 

we wel voldoende met elkaar over het verhaal achter de cijfers? Omdat veel gemeenten momenteel 

worstelen met het onderwerp ‘resultaatverantwoording en sturing’ is een gevarieerd 

ochtendprogramma samengesteld waarmee het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt 

benaderd. 

 

Calimero-gedrag 

Ze geeft het woord aan Ard Sprinkhuizen, associate lector Hogeschool Inholland . “Het is puur toeval 

dat deze bijeenkomst plaatsvindt tijdens ‘de maand van de sturing’ die door de VNG is uitgeroepen, 

maar de aandacht is hoognodig, stelt Ard. Gemeenten, maatschappelijke organisaties verkeren in 

verwarring als het om sturing en monitoring gaat en zijn massaal op zoek naar werkbare 

instrumenten. Maar er vallen de nodige lessen te trekken uit het verleden. Het kwam bijvoorbeeld 

nogal eens voor dat met veel goede bedoelingen manieren om te meten ontspoorden in 

technocratische en onwerkbaar zware systemen. Een valkuil volgens hem is het Calimero-gedrag ten 

opzichte van de gezondheidzorg. Bij het gebruik van meetinstrumenten wordt vaak geprobeerd te 

http://www.regiosaanzet.nl/uitgelicht/meten-en-weten-in-het-sociale-domein-bezint-eer-ge-begint/
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spiegelen aan het medische model. Maar dit model is gericht op genezing, ‘opknippen van de 

werkelijkheid’ en voorspelbaarheid. Het sociaal domein beweegt in een hele andere omgeving. 

Daarbij gaat het eerder om stabiliseren, hanteerbaar maken, meebewegen in de complexe realiteit 

van het dagelijks leven. Het is dikwijls onmogelijk om causale verbanden te benoemen of om 

interventies één op één te verbinden met een duurzaam resultaat. ‘Een enkele handeling doet niet 

zoveel. Daarnaast gaat het op het niveau van maatschappelijke ondersteuning vaak helemaal niet om 

‘effectieve interventies’ an sich, maar om de context, om het ambachtelijk handelen van de 

professional en om het verhaal van de cliënt of bewoner in samenhang, aldus Ard.  

 

Rekenschap vergt veiligheid 

Tot op heden worden veel instrumenten (zoals de Zelfredzaamheidsmatrix) gebruikt als 

‘afvinklijstjes’. Onderzoek dient vaak een ‘buitenperspectief’ en wordt ondergeschikt gemaakt aan 

beleid. Het ‘meten’ in het sociale domein zou volgens Ard veel meer gericht moeten zijn op het 

prikkelen van de nieuwsgierigheid, op het signaleren, op de ondersteuning van het leerproces van 

professionals en ambtenaren. Ard pleit voor het investeren in een onderzoekende ambtenaar en 

professional. Zij moeten zelf actief en van binnenuit informatie ophalen. Het gaat bij monitoring niet 

om het afrekenen, maar om leren. Dick Janssen, DOCK Haarlem, reageert: ‘Samen leren betekent dat 

je veiligheid creëert, zodat mensen onderuit durven te gaan. Maar op dit moment werkt iedereen in 

een afrekenbare en prestatiegerichte setting. Dat staat haaks op elkaar; afrekening versus veiligheid’. 

Op die manier worden er weinig lessen geleerd en gedeeld stelt hij. Lizzy van der Kooij, gemeente 

Haarlem, vult aan: ‘De vraag is hoe je zo’n veilige setting creëert, dat is nog niet zo makkelijk’. 

 

Cultuuromslag: van meten naar leren 

De transformaties vragen om andere methoden en werkwijzen om de snel veranderende 

werkelijkheid te betrappen. De klassieke beleidscyclus werkt niet meer. Voordat de doelen zijn 

geformuleerd is de werkelijkheid al onder je handen veranderd. En beleidsmakers en bestuurders zijn 

nu eenmaal niet zo snel als Lucky Luke: niemand schiet sneller dan z’n eigen schaduw. Volgens Ard is 

het dan ook tijd voor een cultuuromslag bij gemeenten, bij maatschappelijke organisaties, bij 

professionals. Het is prima om instrumenteel gegevens te verzamelen. Maar lokaal moet de 

gevoeligheid voor verhalen, voor wat er werkelijk gebeurt, wat ertoe doet en voor en het lerend 

onderzoeken groter worden. Daar moet op worden ingezet. ‘Niet alleen gemeenten’, stelt Ard. ‘Ook 

professionals zijn verleerd om verhalen te vertellen en er ontvankelijk voor te zijn. En ook in de 

opleidingen in het sociaal werk zal op dit punt stevig geïnvesteerd moeten worden’. 

 

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein; een instrument in ontwikkeling 

Vervolgens is het woord aan Hinke Gijzel namens VNG en KING. Anderhalf jaar geleden zijn de VNG 

en KING gestart met het ontwikkelen van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Ze stelt dat de 

monitor een basis biedt voor gemeenten om invulling te geven aan de ‘horizontale integrale 

beleidsinformatie’ over de veranderingen in het sociaal domein. Er wordt gestreefd naar een 

landelijk dekkende deelname van gemeenten, zodat er rijke informatie ontstaat waarmee 

benchlearning kan worden bewerkstelligd. Aan de hand van een set indicatoren kan het gesprek 

worden gevoerd over de informatie achter de cijfers. Er participeren nu al 251 van de 391 

gemeenten. Het vullen van het databestand komt op stoom. Na het eerste kwartaal hebben bijna 

100 gemeenten de gegevens volledig en correct aangeleverd. De gegevens worden telkens 

geactualiseerd en zijn te volgen op ‘waarstaatjegemeente.nl’. De gegevens worden voor het 
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overgrote deel geput uit standaardregistraties en gemeentelijke en lokale databronnen, waardoor 

(extra) belasting van het gemeentelijk apparaat beperkt is.  

 

Goede basis 

Om de gegevens in de monitor zo compleet mogelijk te maken, wordt de informatie in de monitor, 

naast de informatie die door gemeenten wordt aangeleverd, verrijkt met informatie uit andere 

domeinen (jeugddomein, zorgverzekeringswet, Wlz) en vanuit verschillende organisaties, zoals de 

GGD/GHOR. Vanuit de zaal komt de vraag in hoeverre het instrument gemeenten zicht biedt op de 

complexe werkelijkheid. ‘De monitor biedt een basis die je nodig hebt om de complexe werkelijkheid 

in beeld te brengen. Op basis van deze informatie kun je het gesprek aangaan’, aldus Hinke. De 

monitor kan gezien worden als een basislaag, die lokaal en regionaal besproken en verrijkt moet 

worden met allerhande meer kwalitatief materiaal, dat dicht op de lokale samenleving, leefwereld en 

door en met professionals en ambtenaren verzameld kan worden. Hinke pleit ook er ook voor dat er 

lokaal ook een lerend proces tot stand komt, ook met behulp van deze monitor. 

 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

Na de pauze is het woord aan Freek de Meere, onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut. Hij gaat 

in op het nut, de mogelijkheden en de beperkingen van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA). Freek stelt dat we nog te vaak denken in effecten van één bepaalde interventie. Maar stel 

jezelf nu eens de vragen: Wat als we niets doen? Of als we het anders doen, als we een alternatief 

kiezen? Een MKBA ondersteunt het gesprek over dit soort vragen. 

 

Talent voor Zorg City Campus MAX 

Aan de hand van het voorbeeldproject ‘Talent voor Zorg City Campus MAX’ legt Freek het concept 

MKBA nader uit. Freek stelt dat het interessant is om te zien dat een klein project als dit al heel veel 

mogelijke effecten kent die in ‘baten’ omgezet kunnen worden. Het is wel heel belangrijk, benadrukt 

Freek, dat je de effecten écht beoordeeld op het realistisch niveau. Kan je het écht waarmaken dat 

een jongere dóór dit project niet ‘achter de tralies’ belandt, bijvoorbeeld. Het gaat om de 

robuustheid van de redenering en de aannames.  

 

Geen monitoringsinstrument 

Freek benadrukt dat een MKBA geen monitoringsinstrument is, maar een instrument voor 

ondersteuning in de besluitvorming. In het sociale domein is de MKBA niet gestoeld op een 

effectmeting. Er zijn dikwijls geen duidelijke effecten aan te wijzen in het sociaal domein. Je weet 

nooit 100 procent zeker of een bepaalde handeling tot een bepaald effect leidt. De discussie over 

deze aannames is het meest interessant.  

 

De rode draad 

Carla sluit de bijeenkomst af met de vraag wat het publiek uit deze ochtend heeft gehaald. Freek de 

Meere geeft aan dat het belangrijk is mee te nemen dat het niet om de instrumenten an sich gaat, 

maar hoe je hiermee omgaat. Dagmar Alders, Stichting de Wering, stelt dat er te weinig bezinning 

plaatsvindt op het doen van onderzoek. ‘Stel eerste de juiste vragen voordat je begint. Hoe zet ik een 

instrument in en waarvoor heb ik het nodig?’ De rode draad in het verhaal is dat er niet zomaar moet 

worden gemonitord, maar dat er goed moet worden nagedacht over wat voor informatie moet 

worden opgehaald en met welk instrument. En of het wel nuttig is om een ‘meetinstrument’ op te 
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tuigen. Ard benoemde aan het eind van zijn verhaal één van de cruciale vuistregels voor ‘meten en 

monitoring’ in het sociaal domein: ‘Bezint eer ge begint’! Een ongemakkelijke waarheid, maar deze 

bijeenkomst reikt veel stof aan voor bezinning. 

 

Lunchtafels 

De bijeenkomst wordt afgesloten aan thematische lunchtafels waar aanwezigen met een broodje in 

de hand kunnen doorpraten over verschillende methodieken. Esther Sarphatie (gemeente Hilversum) 

vertelt over haar ervaringen met het toepassen van de narratieven methode in de gemeente 

Hilversum, waarbij verhalen van inwoners en cliënten uit de buurt worden opgehaald. Ard 

Sprinkhuizen (InHolland) licht de Effectencalculator toe, een instrument dat maatschappelijke 

meerwaarde van interventies in het sociale domein in kaart brengt. Joost Groenendijk (DSP-groep) 

gaat in op de keuzes die gemeenten kunnen maken bij het onafhankelijk en gestructureerd in kaart 

brengen van resultaten en ervaringen van bewoners, professionals en netwerkpartners rond het 

werken met sociale teams. 
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Grenzen aan vrijwillige inzet in de zorg?  

 

Foto: Dide van Berkel  

Op dinsdagmiddag 27 oktober 2015 is het gezellig druk in Wijksteunpunt De Schakel te Spanbroek. 

Meer dan 100 beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers zijn bijeen gekomen voor de 

bijeenkomst 'Grenzen aan vrijwillige inzet in de zorg?'. De regionale bijeenkomst is een initiatief van 

gemeente Opmeer en wordt met medewerking van enkele andere West Friese gemeenten en het 

Vrijwilligerspunt georganiseerd door de Kenniskring Sociale Teams Noord Holland.  

Interview met de wethouder 

Elisabeth van den Hoogen, voorzitter van de middag, start de bijeenkomst met een gesprek met Elly 

Deutekom, wethouder in gemeente Opmeer, over aanleiding voor en verwachtingen van de 

bijeenkomst. Volgens Elly Deutekom zijn vrijwilligers enorm actief in Opmeer en dat is heel belangrijk 

voor de leefbaarheid en cohesie tussen mensen. Het is voor de gemeente een vraag, maar ook een 

zoektocht hoe vrijwillige inzet in de zorg kan worden versterkt en hoe daarmee de kracht en 

zelfredzaamheid van mensen in de dorpskern kan worden ondersteund en bevorderd. Deutekom: 'De 

grenzen tussen professionele en vrijwillige inzet moet je zeker in acht nemen en bewaken. Die zijn niet 

in beton te gieten, daar moet je samen over praten. Daarom is een bijeenkomst als deze ook zo 

belangrijk.' 

 

Vrijwillige inzet: hulp of zorg? 

Yvette Wittenberg, onderzoeker binnen het lectoraat Community Care en docent aan de Hogeschool 

van Amsterdam, start haar betoog met een opmerkelijk filmpje waarin een robot het leven van 

demente ouderen veraangenaamt. 'Zijn dit de nieuwe vrijwilligers van de toekomst?', vraagt ze zich 

af. Dat er in de toekomst nieuwe technologische oplossingen komen staat volgens Yvette wel vast. 

http://www.regiosaanzet.nl/uitgelicht/grenzen-aan-vrijwillige-inzet-in-de-zorg/
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Alleen is het de vraag in hoeverre dit hulp en inzet van mensen kan vervangen. Ze stelt dat uit 

onderzoek blijkt dat er steeds meer van vrijwilligers gevraagd en verlangd wordt. Uit een onderzoek 

van Van Bochove uit 2014 blijkt dat financiële redenen geen goede aanleiding zijn voor een 

taakverschuiving van formele naar informele zorg. De kwaliteit van de dienstverlening moet altijd 

voorop staan in de zorg, stelt ze. Toch liggen bezuinigen wel degelijk ten grondslag aan het landelijk 

beleid gericht op zelfredzaamheid en participatie. Problemen dienen nu eerst binnen het eigen 

netwerk te worden opgelost. Op zich is daar niets mis mee, maar is dit nieuw? Het is goed ons te 

realiseren dat Nederland voorop loopt als het om mantelzorg en vrijwillige inzet gaat.  

 

Met elkaar in gesprek over grenzen 

Ook blijkt uit onderzoek dat je niet kunt verwachten dat burgers die erg kwetsbaar zijn of 

beperkingen hebben vanzelfsprekend  voor elkaar zorgen. Veel mensen hebben professionele hulp 

nodig. Het schaalmodel van het Expertisecentrum Mantelzorg laat goed zien dat vrijwillige inzet 

aanvullend is en kan zijn op de beroepsmatige ondersteuning en mantelzorg. Er is ook altijd sprake 

van een intensieve samenwerking en van een persoonlijke relatie tussen professionals en 

vrijwilligers, stelt ze. ‘Vrijwilligers kunnen veel maar moeten hun grenzen goed te bewaken, het moet 

wel leuk blijven’, aldus Yvette. Wethouder Deutekom reageert bevestigend op het verhaal van 

Yvette: ‘We moeten met elkaar in gesprek over de grenzen van vrijwilligerswerk in de zorg. Grenzen 

zijn in principe flexibel, het is immers een kwestie van maatwerk, ook als het om lijfsgebonden zorg 

gaat. In dorpskernen zie je gelukkig nog mooie initiatieven van burgers die lief en leed met elkaar 

delen en dat ook weten te verbinden met vertier en volksvermaak’.  

Bespreking van de drie casussen 

Aan de hand van drie casussen volgt een uitgebreide discussie met de zaal. Vertegenwoordigers van 

MEE, Vrijwilligerspunt en Wilgaerden (zorg) worden beurtelings gevraagd een casus te presenteren 

en beoordelen, waarna de deelnemers in de zaal maar ook de wijkteams uit Opmeer en Medemblik – 

die de casus van te voren bestudeerd hebben - gevraagd wordt naar hun antwoord en overwegingen: 

Kan in deze casus een vrijwilliger het werk van een professional overnemen en wat zijn de criteria of 

randvoorwaarden? 

 

Veiligheid is het uitgangspunt 

Simone Botman van MEE NWH reageert als eerste op de casus waarin een werkende, alleenstaande 

moeder met haar zoontje van 2 met een ernstige verstandelijke beperking en epilepsie centraal 

staat. Ze heeft zelf geen rijbewijs en kan haar zoontje in vakantietijd niet zelf naar de dagopvang 

brengen. Volgens Simone is veiligheid, voor zowel de cliënt als de vrijwilligers, het uitgangspunt voor 

beoordeling. ‘Kan een vrijwilliger dit wel aan?’ vraagt zij zich af. Voor begeleiding en vervoer van 

deze kinderen  heb je vaak specifieke kennis nodig. Epilepsie is een complicerende factor. Wat doe je 

als het fout gaat? Wie is dan verantwoordelijk? De casus roept vele vragen op. Kwestie is ook of je 

wel iemand kan vinden die aan het gewenste profiel voldoet. Elisabeth raadpleegt de meningen van 

de zaal. Er wordt volop gediscussieerd en getwijfeld, maar er gaan meer rode dan groene kaarten de 

lucht in. Ook de wijkteams van gemeente Opmeer en Medemblik hebben vragen: epilepsie is er in 

veel verschijningsvormen. Hoe erg is het in dit geval? Zijn er toch geen mogelijkheden in eigen kring? 

En wat als het lukt in de vakantie, wordt het professionele vervoer buiten de vakantie dan 

afgeschaft? Duidelijk is dat het antwoord op deze complexe casus niet eenduidig gegeven kan 

worden. 
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Vrijwilligers kunnen veel maar niet alles 

Na de pauze bevraagt Elisabeth aan de hand van twee andere casussen vertegenwoordigers van 

Vrijwilligerspunt, zorgaanbieder Wilgaerden (voor kwetsbare en demente ouderen), de leden van de 

wijkteams en de zaal over de dilemma’s die erin verborgen zitten. In casus twee gaat het om de 

kwestie: ‘Kun je beheer en programmering van het buurthuis aan vrijwilligers overlaten als er ook een 

repair-cafe gevestigd is waar GGZ cliënten aan deelnemen?' Voor een gerenommeerd begeleidster 

van een repair-cafe een uitgemaakte zaak. Ze doet al jaren niet anders. Voor een andere deelnemer 

en Wmo raadslid is een ferm 'NEE' het enige juist antwoord. Je weet immers niet wat er gebeurt en 

je belast vrijwilligers te veel met de problematiek van mensen: 'Je hebt geen idee van wat er allemaal 

op je afkomt en wat je meemaakt’, dat vraagt om professionele nabijheid en dat mag je nooit aan 

vrijwilligers alleen overlaten.' Voor Wendy van der Veen van het Vrijwilligerspunt was het ook geen 

uitgemaakte zaak. Eerlijk stelt ze dat ook binnen de eigen organisatie het goede gesprek gevoerd 

moet worden omdat de meningen verdeeld zijn. Er komen steeds meer kwetsbare mensen binnen, 

de druk op de organisatie om vrijwilligers te vinden wordt groter. Het vraagt steeds opnieuw om een 

zorgvuldige en een tijdrovende afweging. Er zijn risico’s en veel verschillende meningen en 

ervaringen. Dat maakt harde grenzen stellen lastig. 

 

Kunnen of willen 

Ook de derde casus roept dilemma’s op: het betreft een dementerende vrouw die incontinent is en 

door haar ziekte verbitterd en wantrouwend naar haar omgeving is en behoefte heeft aan 

gezelschap. Marion Leegwater (Wilgaerden) kan zich het probleem goed voorstellen. ‘Soms is het 

gedrag van iemand zo problematisch, dat je er geen geschikte vrijwilliger voor kan vinden. Het kan 

dus in principe wel maar vindt maar eens de juiste persoon die het ook wil.’ Daarnaast moet je je wel 

afvragen of iemand thuis nog wel op de goede plek is! ‘, aldus Marion. Het is belangrijk om de 

dilemma’s en risico’s met elkaar - met familie, professionals en vrijwilligers – te bespreken. Een 

luisterend oor naar de vrijwilliger toe is cruciaal, zodat deze weet dat hij/zij er niet alleen voor staat. 

Waardering en betrokkenheid zijn essentiële randvoorwaarden voor goed vrijwilligerswerk in de 

zorg. 

 

Wijkteams 

De wijkteams van Opmeer en Medemblik laten bij de casusbesprekingen eenzelfde geluiden horen: 

het is een zoektocht, het vraagt om maatwerk en het is goed je te realiseren dat het veel van 

vrijwilligers vraagt om in te spelen op de problematiek van deze cliënten. De opgave van de 

wijkteams is stimuleren dat de afweging zorgvuldig plaatsvindt en dat partijen dus met elkaar in 

gesprek gaan. Vrijwilligers zelf denken en vinden vaak dat ze alles aan kunnen maar er is volgens hen 

zeker in de meest kwetsbare gevallen echt professionele begeleiding nodig. De cliënt (en/of 

betrokken  mantelzorger) moet in elk geval een beslissende stem hebben. Het moet aan beide 

kanten goed voelen en sprake zijn van een goede match. Ook moeten heldere afspraken gemaakt 

worden. Wat de casuïstiek besprekingen duidelijk maakt is dit alles tijd en ruimte kost. En dat 

opleiding en begeleiding ook geld kosten. Volgens Ard Sprinkhuizen, associate lector aan de 

Hogeschool Inholland, gaat het dan ook om niet om een bezuinigings- maar een investeringsagenda. 

 

Wet- en regelgeving 

Ook wet- en regelgeving kan vrijwilligerswerk belemmeren. Vrijwilligers moeten zich steeds meer 
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bijscholen en kunnen hun uitkering verliezen als ze aan vrijwilligerswerk doen. ‘Wat ik merk is dat als 

een vrijwilliger zijn of haar baan verliest, deze persoon tevens moet stoppen met het vrijwilligerswerk. 

Zeker voor oudere werklozen is dat een gemiste kans’, aldus Erna Molenaar van de Wering: ‘Het UWV 

en de gemeenten hebben in deze vaak een andere kijk op de zaak en dat maakt het er soms niet 

makkelijker op. Goede vrijwilligers zitten daardoor thuis op de bank. Aan de ene kant moet bewaakt 

worden dat vrijwillige inzet professionele zorg niet verdringt. Aan de andere kant is het jammer als 

mensen die toch weinig kans op betaald werk hebben geen vrijwilligerswerk kunnen doen, zeker als ze 

dat graag willen en daarvoor de juiste competenties hebben’, stelt Erna. 

 

Grenzen bespreken en vastleggen 

Het laatste woord is over dit onderwerp nog niet gezegd. Wethouder Deutekom sluit de bijeenkomst 

af en bedankt alle aanwezigen die de discussie mogelijk hebben gemaakt: ‘Vrijwilligers in de zorg 

inzetten is  een zoektocht, die we zeker niet snel af zullen ronden. Maar in een goed gesprek tussen 

vrijwilligers, professionals en de cliënt schuilen de oplossingen., aldus Deutekom. 

 

 


