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Hoe nu verder met de decentralisaties 

Tijd voor een eerlijk verhaal 

Een initiatief van de beweging Linksom! binnen de PvdA 

 

1. Inleiding 

Het nieuws over de transformaties in de zorg werd de afgelopen periode gedomineerd door de 

problemen bij de SVB met de uitbetaling van PGB’s. PGB uitkeringen zijn fout, onregelmatig of 

komen helemaal niet. Paradoxaal genoeg ging het hier niet om een decentralisatie, maar juist om 

een centralisatie: om vermeende grootschalige fraude tegen te gaan. Het liep en loopt nog steeds 

vast op de steeds weer optredende overschatting van de mogelijkheden voor automatisering bij de 

rijksoverheid, gevolg van het verdwijnen van bijna alle kennis daarover bij die rijksoverheid. 

 

De perikelen overschaduwen de problemen met de echte decentralisaties, die echter zeker niet 

minder ernstig zijn. Een greep: 

-systemen voor uitbetaling Jeugdzorg werken niet goed 

-bij sommige gemeenten is budget Jeugdzorg nu al uitgeput 

-daling van wachtlijsten bij jeugdzorg stagneert weer 

-het aantal kinderen dat meer dan 5 jaar in AZC’s verblijft stijgt snel (verdubbeling naar bijna 500 in 2 

jaar), jeugdzorg en opvoedingshulp daar onvoldoende beschikbaar, gezinslocaties zijn kwalitatief 

onvoldoende (te weinig speelruimte, te weinig kwalitatieve educatie, de kinderen zitten er met 

getraumatiseerde ouders) 

-in de grote steden duurt 50% van de gevallen van huiselijk geweld tegen kinderen anderhalf jaar na 

de eerste melding nog steeds voort 

-huiskamergesprekken teveel gericht op bezuinigen en het afzien van hulp, niet op empowerment  

-SVB zet cliënten onder druk met zwijgplicht en positieve twitter verplichtingen 

-te weinig goed opgeleide verpleegkundigen 

-verpleeghuizen gaan te snel dicht 

-sommige verpleeghuizen blijven qua kwaliteit ver achter bij anderen 

-huishoudelijke hulp categoraal of soms zelfs geheel wegbezuinigd 

-dagbesteding wordt grotendeels of geheel wegbezuinigd terwijl eenzaamheid toeneemt 

-mantelzorgers te zwaar belast 

-complete sluiting van instroom van WSW laat teveel kansloze jongeren thuis in de bijstand vallen 

-register quotumbanen nog nauwelijks gevuld door administratieve problemen en kosten 

-opjagen van schuldenaars en armen met onheuse bejegening, stigmatiserende dwangarbeid, 

onzinnige boetes en sancties 

-nauwelijks effectieve re-integratie naar werk en uit de armoede 

-toegang tot en begeleiding bij schuldhulpverlening onvoldoende: teveel mensen vallen af en uit 

 

Dit kabinet is bezig met de grootste decentralisatie operatie naar gemeenten in onze geschiedenis. 

“De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid en de samenleving staat vanwege de 
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oplopende kosten van voorzieningen en vanwege de behoefte aan regie over het eigen leven al 

langere tijd op de agenda. Niet eerder stonden we echter aan de vooravond van zo’n grootscheepse 

herziening van de verzorgingsstaat als nu, of het nu gaat om het decentraliseren van taken en 

verantwoordelijkheden in het sociaal domein van het rijk naar gemeenten of om het grotere beroep 

dat wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheden van burgers voor zorg, werk en 

bestaanszekerheid.” (…) 

Het decentraliseren van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten en provincies is al langer 

gaande, voorbeelden zijn het welzijnswerk, de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook taken op het gebied van passend onderwijs, 

kindermishandeling, huiselijk geweld en schuldhulpverlening worden tot het sociale domein gerekend 

en door gemeenten uitgevoerd. De decentralisatie van taken rond begeleiding en beschermd wonen 

uit de AWBZ naar de WMO, de zorg en begeleiding van mensen met arbeidsbeperkingen naar 

passend werk (Participatiewet) en de jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg) zijn nieuwe decentralisaties 

van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten. Deze gaan over circa 20 miljard euro aan 

publieke uitgaven op een totale gemeentelijke begroting van circa 55 miljard euro. Dit betekent dat 

gemeenten ruim een derde van hun middelen uitgeven in het sociale domein.” (Kim Putters, SCP, 

2014) 

 

Bas Heijne trok in de NRC van 23 mei jl. de vergelijking tussen de gang van zaken bij het Fyra –project 

en die bij de PGB’s. De problemen bij beide projecten hebben volgens hem te maken met dezelfde 

alpha male bestuurscultuur. “Iedereen in de ban van een half begrepen idee, decentralisatie, 

gecombineerd met een overhaaste, ondoordachte uitvoering. En wanneer het mis gaat? Blind koers 

houden, in een sfeer van ontkenning en intimidatie.“  Heijne illustreert de hoogmoed waarmee dit 

gepaard gaan door te wijzen op de handelwijze van onze PvdA Tweede Kamerfractie om het debat 

over de PGB’s af te gelasten toen bleek dat de positie van de eigen staatssecretaris in gevaar kwam, 

nadat de PvdA met steun van de VVD daags daarvoor nog een verzoek voor uitstel van het debat om 

de beweringen van de staatssecretaris beter te kunnen verifiëren van de gehele oppositie 

blokkeerde. Heijne suggereert dat onze PvdA liever heeft dat Van Rijn over een paar jaar voor een 

enquêtecommissie verschijnt, dan nu met de billen bloot moet gaan. Want zoals dat met 

enquêtecommissie gaat, hoor je er daarna nooit meer iets van. Je kunt die enquêtes volgens hem als 

volgt samenvatten: “de bestuurlijke klasse blijkt in de greep te hebben verkeerd van een idee – 

privatisering, marktwerking, automatisering – dat uiteindelijk maar half begrepen werd, maar werd 

doorgedrukt op de nietsontziende manier die bekeerde gelovigen eigen is. Achteraf kan niemand zich 

meer voorstellen wat er zo goed aan was, maar dan zijn wel alweer heel wat verspilde miljoenen, 

verscheurde brieven en ruziënde bewindslieden verder. De commissie komt dan met een rapport 

waarin staat dat het nog veel erger was dan men had verwacht. Daarna hoor je er nooit meer iets 

van.”  

 

Volgens Heijne komt van de bedoeling om lessen te trekken uit het gebeurde, nauwelijks iets terecht. 

Dat lijkt ons een te cynische conclusie. Kijk naar de recente enquête over de woningbouwcorporatie, 

daar zijn wel degelijk harde lessen getrokken en zelfs met unanieme stemmen doorgevoerd. Toch is 

Heijne’s betoog een serieus te nemen waarschuwing. De gang van zaken bij de decentralisaties heeft 

inderdaad alle kenmerken van een nieuw geloof, dat inmiddels breed gedragen wordt binnen onze 

partij. Toen wij voor het eerst in oktober vorig jaar bij de politieke ledenraad waagden vragen te 

stellen bij de doordachtheid van het concept en of de voorwaarden voor zo’n enorme transformatie, 
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gelet op de enorme bezuinigingen en het daarmee verbonden zeer krappe invoeringspad, werd de 

spreker met een ongekende agressie weggezet. Hij kreeg zelfs mails waarin hij de les gelezen werd 

dat ‘decentralisaties’ het wezen van de sociaal-democratie zouden behelzen, en dat als hij dus daar 

vragen bij stelde, hij geen goede sociaal-democraat zou kunnen zijn, en beter bij de SP zijn geluk zou 

kunnen proberen te halen. Dat het ons niet – althans niet in deze discussie – gaat om ons eigen 

persoonlijk geluk, maar om de averechtse effecten die wij overal zagen aankomen en waarvoor door 

bijna alle deskundigen voor werd gewaarschuwd en die het geluk bedreigen van degenen om wie we 

deze transformatie zeggen te doen, daarvoor gunt onze partij nog steeds geen ruimte. Het blijkt heel 

moeilijk om serieus met averechtse effecten om te gaan, ook al propageert onze partij in het 

verlengde van het project Van Waarde om uit te gaan van de ervaringen en problemen die mensen 

ervaren, en juist averechtse effecten van goed bedoeld beleid te benoemen. Het hele 

monitorgebeuren rondom de decentralisaties mag dienen om de decentralisaties bij te sturen, maar 

niet om de basis van het project ter discussie te stellen.  

 

2. Analyse 

 

Een ingrijpende, enorme operatie 

 

De decentralisaties komen feitelijk neer op een totale verbouwing van de verzorgingsstaat. Aan de 

hulpverlenende kant én bij de mensen die soms al jaren aan de ontvangende kant leven. Het ‘recht 

hebben op zorg’ is geschrapt en vervangen door een niet afdwingbare ‘zorgplicht’. Een goede, 

gebruikte scootmobiel is ook mooi. De theorie is dat alle goede bedoelingen van de verzorgingsstaat 

hebben geleid tot stroeve, verkokerde, bureaucratische zorg- en hulppatronen met te lange 

wachtlijsten. De vaste klantjes wisten ermee om te gaan, maar de afhankelijkheid was in veel 

gevallen onnodig groot. En het resultaat onbetaalbaar.  

 

Op lokaal niveau worden vanaf 2015 rechten en plichten gedefinieerd, en dus gaat het ook uit maken 

waar je woont, welke kwaliteit en hoeveel zorg en hulp er voor jou beschikbaar is. Bovendien schuilt 

er een meer dan semantische verschuiving van waarden in de terminologie – van het recht op zorg 

en hulp naar verplicht participeren. En wie weigert voldoende te participeren verliest zijn aanspraak 

op onze solidariteit – en wat ‘voldoende’ is wordt ook steeds meer lokaal bepaalt – zie de discussie 

over de tegenprestatie-eis in de bijstandswet. En het gaat dan ook niet meer om ‘verzorgen’ – waar 

de afhankelijkheidsrelatie in stand blijft – maar om ‘toerusten’, opdat de afhankelijkheid wordt 

beëindigd en betrokkene zich weer kan emanciperen.  Maar als de toerusting faalt, en dat is vaak ook 

of zelfs grotendeels door factoren die buiten de invloedssfeer van betrokkene liggen, dan is er ook 

geen verzorging of vangnet meer. 

 

Van Waarde bijt met de decentralisaties ook in haar eigen staart, want het rapport stelt als één van 

de centrale transformaties voor om onze verzorgingsstaat op de schop te nemen, en in plaats 

daarvan een toerustingsstad te maken. De analyse in Van Waarde dat de huidige inrichting van de 

verzorgingsstaat vastloopt in bureaucratische arrangementen en te ver doorgevoerde marktwerking 

in de publieke dienstverlening snijdt hout, maar het recept dat daar ter genezing voor wordt 

gepresenteerd is een vorm van kwakzalverij, empirisch onbewezen oplossingen die soms erger zijn 

dan de kwaal. De kritiek vanuit de mensen die hier last van hebben, cliënten, professionals en 

vrijwilligers, wordt weggezet met de stelling dat het oude stelsel ook niet goed was en dat partijen 
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die de critici ondersteunen dat feit miskennen en dus gewoon conservatief, tegen veranderingen 

sowieso zijn. Daarmee doen we deze critici onrecht, want op zijn minst moeten we onze blindheid 

voor de averechtse effecten opheffen. En bereid zijn om open, onbevooroordeeld, de vraag te stellen 

of het nieuwe concept, het idee van de decentralisaties wel goed is doordacht. 

 

Bezuinigingen en te snelle invoering 

 

Natuurlijk, de enorme bezuinigingen waarmee de transformatie belast is door dit kabinet, en die het 

volstrekt absurde idee uitdraagt dat maatwerk goedkoper is dan confectie en die volledig miskent 

dat kosten vaak voor de baat uitgaan en er dus ook bij zo’n grote transformatie eerst geïnvesteerd 

moet worden (in bijv. meer en hoger opgeleide verpleegkundigen, meer en beter opgeleide 

professionals die de gesprekken met cliënten en in wijkteams voeren, meer en beter opgeleide 

professionals die snappen wat wel en niet werkt bij het begeleiden naar werk en uit de armoede, dat 

zorgaanbieders en gemeenten moeten leren meer te werken met zelfsturende teams en 

professionals en minder managers en overhead, en dat er nieuwe en betere administratieve 

systemen ontwikkeld moeten worden), maken dat het succes van de transformatie al bij voorbaat 

een zeer twijfelachtige zaak was geworden.  

 

Ook de enorme tijdsdruk waarmee deze transformatie wordt doorgevoerd, en die gerelateerd is aan 

de realisatie van de ingeboekte bezuinigingen, maar ook met een macho-geloof dat onder druk alles 

vloeibaar wordt en dat er bij alle veranderingen altijd wel gepiept wordt  en dat piepers vooral 

conservatievelingen zijn die tegen iedere verandering zijn of eigen belangenstrijders die het 

algemeen belang veronachtzamen, maakt een succes bijna onmogelijk. De coalitie erkende al vooraf 

dat er dingen fout zullen gaan. De Algemene Rekenkamer adviseerde een paar maanden voor de 

invoering nog om na te gaan of alle instanties klaar waren voor de razendsnelle invoering. Het 

kabinet sloeg deze aanbeveling in de wind: men wilde geen mogelijkheden geven aan die instanties 

om een spaak in het wiel te steken. De gehele coalitietop (Rutte, Samsom, Asscher en Zijlstra) heeft 

zich aan deze gang van zaken expliciet gecommitteerd. NRC Handelsblad schreef 23 mei jl. terecht 

dat bij het eventuele wegsturen van staatssecretaris Van Rijn ook de morele basis van dit hele 

kabinet wegvalt. Dat de SVB ook nog eens blijkt afspraken te maken over zwijgplicht en positieve 

twitterberichten af te dwingen als voorwaarde om gewoon hun werk goed te doen, is vast niet 

expliciet vooraf met Van Rijn noch aan Klijnsma (verantwoordelijk voor de SVB) gecommuniceerd. 

Maar het tekent wel de bestuurscultuur waarin dit soort zaken kennelijk gewoon zijn geworden. De 

zwijgschikking veronderstelt dat de benadeelde burger, nadat de falende overheidsinstantie de fout 

rechtzet, zijn vrijheid van meningsuiting maar even heeft in te slikken. Hier past niet anders dan een 

kabinetsbrede oekaze die dit soort deals onmogelijk maakt, en een wettelijke nietigverklaring van dit 

soort zwijgschikkingen. 

 

De geschiedenis leert ons dat bij dit soort grote systeemwijzigingen de risico’s op ontsporing en 

grote, averechtse effecten heel groot zijn. Zonder enige vorm van pilots, experimenten en  gedegen 

voorbereiding is men aan de slag gegaan. Gemeenten gingen daarmee akkoord, blind gemaakt door 

lovende mantra’s dat zij het beter gingen doen dan de rijksoverheid, zelfs met dit krappe tijdspad en 

deze enorme bezuinigingen. Eerst de extra taken en verantwoordelijkheden binnen halen, en dan 

maar eens zien hoe we het gaan doen. Hoe goed het concept van decentralisaties ook zou zijn, dit 

moet wel vastlopen.  
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Van nationale rechten naar lokale  aanspraken: dichtbij de burger? 

 

En het is nog erger, ook het concept is tenminste onvoldoende doordacht. Fel bevochten 

verworvenheden waren in de verzorgingsstaat nog als recht geformuleerd, nu zijn het aanspraken 

geworden. Dat is meer dan semantiek, want hierdoor zijn rechten niet meer universeel afdwingbaar, 

maar afhankelijk van gemeentelijk beleid en volstrekt subjectieve beoordelingen. En het maakt nu uit 

wat je aan voorzieningen krijgt of je in Appingedam of in Zwijndrecht woont en het kan in iedere 

gemeente ook weer steeds veranderen. Met hondenbelasting is het misschien niet zo’n probleem die 

lokale autonomie, maar willen we echt een Koninkrijk van 393 Verschillende Toeristingsgemeenten in 

plaats van de nationale verzorgingsstaat? Als de Europese Unie sociaal wil worden dan is Nederland 

te klein, dat is aantasting van onze soevereiniteit, van de natiestaat, maar de echte bedreiging voor 

het idee van de natiestaat lijkt me toch eerder van deze decentralisatie te komen. Als er 

bevoegdheden worden overgedragen naar de ondemocratische EU, dan schreeuwen velen schande, 

maar als dat naar gemeenten gaat, dan heeft niemand het over dat bij gemeentelijke verkiezingen de 

opkomstcijfers steeds dichter bij die van de Europese verkiezingen komen, dat lokale politici en de 

inhoud van lokale politiek bijna overal volstrekt onbekend zijn, over dat regionale en zeker lokale 

kritische media bijna overal ontbreken.  

 

Onze verwachting is dat de meeste burgers niet zullen begrijpen en ook niet zullen willen aanvaarden 

als er op het sociale domein te grote verschillen tussen gemeenten zichtbaar zullen worden. Dat je 

zou moeten gaan verhuizen om een betere voorziening of hulp te krijgen. En toch dreigt dat te 

gebeuren. Als de huur voor een sporthal in de ene gemeente 10% hoger ligt dan in een andere 

gemeente dan wordt dat veelal al beschouwd als onrechtvaardig. Het idee dat dit een politieke keuze 

is, is niet de eerste gedachte bij de meeste burgers. Gelet op de reacties op deze verschillen lijkt het 

eerder zo dat Nederlandse burgers vooral ‘nationale’ burgers zijn die elk verschil in lokaal 

voorzieningenniveau tussen gemeenten als onrechtvaardig beschouwen. In zo’n atmosfeer bestaat 

weinig ruimte voor lokale politiek.   

Daar komt nog bij dat burgers tegenwoordig zeer mobiel zijn, er wordt veel verhuisd, mensen 

werken en wonen in verschillende gemeenten, zorg wordt makkelijk uit een andere regio betrokken.  

 

Voorstanders van decentralisatie stellen dat door deze extra lokale verantwoordelijkheden de lokale 

politiek juist interessanter wordt en dat mensen dan echt iets te kiezen hebben. Dit zal echter naar 

onze overtuiging ook een bittere illusie blijken. De mythe van de weerbarstige gedachte dat lokale 

verkiezingen ook echt lokaal zijn. De realiteit is anders. Uit alle onderzoek blijkt dat veruit de meeste 

kiezers bij lokale verkiezingen nog steeds kiezen op basis van landelijk politiek beleid en 

beeldvorming. Uit het onderzoek ‘Lokale Kiezers, Lokale Keuzes’ van de Tilburgse School voor Politiek 

en Bestuur blijkt bijvoorbeeld dat “landelijke trends de lokale verkiezingen overheersen”, en “de 

uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen zijn vooral een reactie op landelijke gebeurtenissen. Lokale 

oordelen over het optreden van partijen en politici spelen een veel kleinere rol”. Het onderzoek 

concludeert verder: “Lokale thema’s doen er nauwelijks toe”, en “bij lokale verkiezingen maken 

personen het verschil. Afwijkingen van de landelijke electorale trends, zowel positief als negatief, 

blijken vooral te kunnen worden verklaard door de oordelen van de kiezers over de bestuursstijl van 

individuele (kandidaat-)politici en bestuurders”. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan kandidaten als 

Joost Eerdmans in Rotterdam en Jos van Rey in Roermond. 

 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vanostaaijen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2FLokale_Kiezers_Lokale_Keuzes_-_eindversie1.pdf&ei=sBIrU_KOPIfnywP1hYKQCg&usg=AFQjCNEBqsUIXGgbvMUc1LLnIWD53Xrm7Q&sig2=7uITnD5EbRvbz4rg-J5_gA&bvm=bv.62922401,d.bGQ&cad=rja
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De lokale media zijn onder invloed van liberalisering en globalisering bijna volledig weggevaagd en de 

publieke tribunes worden bijna alleen gevuld met de incrowd van de gekozen partijen en politici en 

een enkele zich te kort gedaan gevoelde burger. Er is kortom geen publiek voor de lokale democratie.  

Bij gebrek aan onafhankelijke pers en eigen kritische informatie-inspanning heeft propaganda van 

onruststokers, cynici en eigen gelukzoekers vrij spel. Zullen kiezers inderdaad het lokaal bestuur 

corrigeren als het in een gemeente mis gaat? Niet alleen moet je dan als kiezers een hele 

zittingsperiode wachten – om de een of andere duistere reden mogen kiezers lokaal nooit tussentijds 

naar de stembus bij een lokale politieke crisis – maar de meerderheid van kiezers zal niet direct zelf 

getroffen zijn en dus wellicht op basis van andere motieven een stembuskeuze bepalen – de emoties 

van lokale kiezers gaan vaak over heel andere zaken dan een goede zorg en sociaal vangnet. Je zult er 

maar afhankelijk van zijn.  

Dat lokale partijen het zo goed doen blijkt vooral te komen doordat kiezers zich afkeren tegen ‘de’ 

landelijke politiek – niet omdat men zich verdiept heeft in lokale standpunten of prestaties. 

Daarnaast zijn lokale partijen een uitstekende uitvalbasis voor proteststemmers. 

De opkomstcijfers bij lokale verkiezingen zijn al decennia dramatisch en immer dalend. Professionele 

lokale media die een podium bieden voor een lokale politieke arena zijn zo goed als non-existent.  

 

Door de lage opkomst en de sterke nationalisering van het stemgedrag is de democratische functie 

van gemeenteraadsverkiezingen betrekkelijk zwak (zie ook: Van der Kolk 1997: 165-166). De 

belangen en opvattingen van bijna de helft van het electoraat dat niet komt stemmen, worden niet 

gehoord; het overige deel dat wel komt stemmen, spreekt zich vooral uit over de landelijke politiek. 

De gemeenteraadsverkiezingen leveren zo geen duidelijke uitspraak op over de beleidsvoornemens 

en beleidsprestaties van politici en partijen. Om deze reden ligt het ook niet voor de hand de 

gemeentelijke vrijheid om belastingen te heffen en dus inkomsten te genereren betekenisvol te 

vergroten, zoals sommigen in reactie op de decentralisatie hebben betoogd. Dit zal naar onze 

overtuiging de vervreemding van de lokale politiek eerder doen toenemen dan afnemen. Als er al 

een effect zal zijn, zal dit zich vooral richten op een strijd voor minder lokale belastingen in plaats dat 

de consequenties voor het voorzieningenniveau centraal zullen staan. De solidariteit in ons 

belastingsysteem zal door verdere lokalisering daarvan dientengevolge verder worden ondermijnd. 

Niet iets waar de PvdA blij mee kan zijn, dunkt ons. 

 

Het mantra is dat het beter werkt als we het dichter bij de burger organiseren, en gemeenten staan 

dichter bij de burger dan de rijksoverheid, nou dan? Maar als zo weinig burgers de lokale politiek en 

politici kennen, terwijl de media wel berichten over de landelijke politiek, en als de opkomstcijfers bij 

gemeentelijke verkiezingen structureel zoveel lager zijn dan bij landelijke verkiezingen, dan mag die 

fysieke afstand dan wel kleiner zijn, maar hoe zit dat met de beleefde afstand?  

 

De decentralisaties naar gemeenten veronderstellen ook een grotere bestuurskracht van deze 

gemeenten dan de meeste ervan kunnen waarmaken. De focus staat tegenwoordig heel sterk op 

fouten die bij het Rijk worden gemaakt, de rijksoverheid lijkt wel volledig uitvoeringsincompetent. 

Hoe dat bij gemeenten zit weten we nauwelijks, de media berichten er niet over en er is nauwelijks 

onderzoek naar. Wat we wel weten is dat veel gemeentelijk bestuurders klagen over de kwaliteit van 

de ondersteuning, dat de vele kleinere gemeenten samenwerkingsverbanden aangaan omdat men 

het anders niet redt (waardoor de gemeentelijke democratie nog verder op afstand komt te staan en 

de beleidsvorming dus weer verder van de burger) en dat de noodzakelijke deskundigheden bij de 
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uitvoering van de nieuwe taken niet al bij de gemeenten aanwezig waren, getuige de grote roep om 

scholing, en dat die dus verworven moeten worden met sterk krimpende budgetten. In de praktijk 

gaan die kosten van gemeenten voor hun voorbereiding dus af van de middelen voor de zorg of van 

andere gemeentelijke budgetten. 

 

Veel gemeenten kennen ook hun eigen burgers niet. De kreet dat de gemeente dichter bij de burger 

staat, is niet alleen als het om gemeentelijke politiek gaat dubieus, dat geldt ook voor de vraag of zij 

weten  welke problemen hun burgers hebben als het gaat om zorg en welzijn. Er worden nu overal 

wijkteams opgetuigd, een geheel nieuwe infrastructuur voor de meeste gemeenten, om in dat gemis 

te voorzien. Maar meestal blijft de beslissingsbevoegdheid bij de ambtenaren op het gemeentehuis, 

die vaak deze burgers niet kennen en zelf geen professionele noch persoonlijke ervaring hebben bij 

de problematiek waarmee deze burgers te maken hebben. Overal wordt wel erkend dat hiervoor een 

intensieve en grote scholingsinspanning nodig is, maar voorlopig gebeurt dat nog maar zeer 

incidenteel en zijn de wijzigingen ondertussen al wel ingegaan.  

 

Wij willen hiermee niet miskennen dat in potentie de zorg dichtbij de mensen organiseren natuurlijk 

veel voordelen kan hebben. Het ging erom dat je het kan ontbureaucratiseren, door meer uit te 

kunnen gaan van eigen kracht, zorgvragers meer eigen regie te geven,  financiële stromen en 

regelingen te ontschotten door een integrale benadering, en professionals die de zorg verlenen en 

contact hebben met de zorgcliënten meer regelruimte geven. Ook kon er dan meer ingezet worden 

op preventie. Meer op maat zou de zorg zo beter en goedkoper worden.  Maar die potentie is helaas 

nog lang niet waargemaakt, al zijn er zeker ook goede voorbeelden. 

 

Eigen kracht en eigen regie 

 

Maar het probleem met de decentralisaties is nog fundamenteler. De termen eigen kracht en eigen 

regie ontaarden veelal in eigen verantwoordelijkheid. Hierbij wreekt zich hoe diep de neoliberale 

geest in de Nederlandse politiek is doorgedrongen, ook bij onze partij. Voor een emancipatiepartij is 

het een aanlokkelijke gedachte dat haar taak is volbracht en het individu zich volledige autonomie 

heeft verworven. Maar daarmee gelooft de PvdA in een fictie, met als gevolg dat neoliberalisme de 

beleidsmatige keuzes bepaalt in kwesties waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit in het geding zijn. 

Het recht op zelfbeschikking heeft ons leven enerzijds ten goede veranderd. We zijn zelfstandiger 

dan ooit en hebben ons bevrijd van geloofsdwang en loos gezag. We hoeven niet meer geknield te 

leven. Maar het is een vergissing, met ingrijpende gevolgen, om aan te nemen dat dit 

emancipatieproces is voltooid en we nu een maatschappij hebben van economisch zelfredzame, 

autonome individuen. Het cruciale element in de neoliberale redenering is dat nu de 

maatschappelijke instellingen aan de beurt zijn om zich aan te passen aan de voltooide emancipatie. 

In de praktijk van het beleid houdt dat in dat de overheid allerlei verantwoordelijkheden die vroeger 

voor rekening van het collectief kwamen nu op individuen afschuift. We worden overladen met 

verantwoordelijkheden, ook voor keuzes die onze beschikkingsmacht te boven gaan doordat ze voor 

ons te groot, te complex, te onoverzichtelijk zijn. Dan wordt de eigen verantwoordelijkheid een 

dogma waarmee de politiek de verzorgingsstaat diep in het hart kan raken. De sociaal-democratie 

lijkt niet meer te geloven in collectieve actie om het individu te helpen ontsnappen aan armoede, 

onveiligheid, onwetendheid. Ooit was dat geloof de drijfveer achter de opbouw van de 

verzorgingsstaat, met een zware verantwoordelijkheid voor de overheid om onderwijs, zorg, wonen 
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en het pensioen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. De bron van vrijheid lag in het 

succes van die collectieve actie die mensen in staat stelde tot een grotere grip op hun eigen lot. Niets 

heeft de mensen meer vrijheid gegeven dan de verzorgingsstaat. Maar net als de liberalen doet de 

PvdA het nu voorkomen alsof vrijheid in de eerste plaats een individuele prestatie is. Ze laten de 

mensen geloven dat de loop die hun leven neemt volledig is te verklaren door hun persoonlijkheid, 

hun karakter en de keuzes die ze maken. Daarmee importeert de sociaal-democratie het 

neoliberalisme in haar eigen gedachtegoed, waarvan een belangrijk kenmerk is dat het gelooft in 

individuen die uit eigenbelang handelen. Niemand beter dan het individu zelf kan dat eigenbelang 

beoordelen, met als logische implicatie dat het de volledige verantwoordelijkheid kan dragen voor 

wat er met hem gebeurt en de overheid daar geen omkijken meer naar heeft.  

 

De cruciale schakel tussen neoliberalisme en sociaal-democratie is het idee van persoonlijke 

autonomie. Dat klinkt goed voor een emancipatiepartij, vanwege de connotatie met mondigheid: je 

neemt je leven in eigen hand. Maar het wordt benauwend als je je realiseert dat daarom van jou 

wordt verwacht dat je in competitie treedt met alle anderen, dat je winst moet maken op je leven. 

Giddens prijst zo’n samenleving aan als een high opportunity, high risk society. Het lullige is alleen dat 

de opportunities voor de ene klasse zijn en de risks voor de andere. Men bouwt geen succesvol 

politiek beleid op een verkeerde maatschappijdiagnose. Als de maatschappelijkheid ineenschrompelt 

ten gunste van de markt resteert voor de mensen weinig anders dan mee te doen in de klopjacht op 

individueel succes en status. We zijn gaan geloven in een soort ideaalbeeld van assertieve individuen 

die hun mannetje staan in de wereld van markt en strijd. Dan is het logisch dat de afkeer van 

afhankelijkheid groeit. Daar ligt de bron van sociale ontbinding. Als je succes hebt, dan is het jouw 

verdienste, als je faalt, dan heb je het aan jezelf te wijten. Misschien heb je niet genoeg gedaan aan 

bijscholing, of niet hard genoeg gesolliciteerd. Je verdient in ieder geval geen steun van de 

gemeenschap als je zó slecht voor jezelf zorgt. 

 

Het toedelen van verantwoordelijkheid aan mensen is volgens de socioloog Trommel dan niet anders 

dan hen verwijtbaar maken. Dat deugt natuurlijk helemaal niet: de samenleving is complexer dan 

ooit en dan zeggen we tegen het individu dat het al de risico’s maar moet kunnen overzien. De staat 

kan dat niet meer, ondanks alle toezicht die hij uitoefent, maar van het individu veronderstellen we 

dat het dat wél kan. Terwijl volgens ons noodlot of dikke pech meer dan voorheen bepaalt of iemand 

vastloopt. De paradox is dat de overheid zich terugtrekt en tegelijkertijd de burgers meer dan ooit in 

de gaten houdt. Het een heeft ook met het andere te maken. Een bestuur dat liberale retoriek 

gebruikt dringt zich steeds dieper in onze levens. Dat is minder verwonderlijk dan het lijkt. De politiek 

heeft de burgers verantwoordelijk gemaakt voor hun levensloop, maar kan het ook niet laten hen 

aan te spreken, te corrigeren of te straffen. Rutte stelt zich op als de human resources manager die 

hij vroeger bij Unilever was, met ons als zijn personeel, zijn human capital, dat moet worden 

gemanaged en optimaal moet renderen.  

 

Neoliberaal bestuur vergt een specifiek soort ingrijpen in de leefcondities van mensen, zegt 

Trommel, om prestatiedruk op hen te kunnen uitoefenen. ‘Het is een pathologische reactie van de 

politiek op het verlies van maakbaarheid. De samenleving wordt complexer, door de globalisering, de 

erosie van maatschappelijke verbanden, de migratie. De politiek ervaart dat als verlies van invloed en 

anticipeert daarop door haar greep op de burgers te vergroten. Vergelijk het met beleggers die verlies 

zien aankomen en op de beurs nog even binnengraaien wat kan.’ De sociaal-democratie is te veel 
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meegegaan in de gedachte dat iedereen uit eigen belang handelt. En natuurlijk ondergraaf je dan je 

eigen waarden. Kun je de waarden die de morele basis vormen van de verzorgingsstaat in stand 

houden als je kiest voor een economisch model dat mensen bestaansonzeker maakt? De vraag 

stellen is hem beantwoorden. Dus als onze PvdA zich wil herstellen, dan moet de partij terugkeren 

naar de eigen waarden. Dat betekent dat toerusten op meer eigen regie en eigen kracht een goed 

concept is, maar niet in de plaats van basale vangnetten en rechten die in onze nationale 

verzorgingsstaat zijn opgebouwd. 

 

Het begrip Eigen Kracht is gekoppeld aan de opkomst en groeiende populariteit van Eigen-

Krachtconferenties. Dat is een omgekeerd besluitvormingsproces, met name toegepast in de 

jeugdzorg, waarin het sociale netwerk in de gelegenheid wordt gesteld om zelf een plan te maken en 

het voortouw te nemen in de uitvoering daarvan. Eigen Kracht heeft van oorsprong dus eerder een 

emancipatoire inzet. Het is een alternatief voor staatsdwang. Daar waar de staat zich gedwongen zag 

in te grijpen, kregen mensen de mogelijkheid om die dwang te voorkomen en zelf een plan te maken 

waarbij zij ook een beroep konden doen op hulpverleners. Ze konden het lot in eigen handen nemen. 

Op initiatief van Joël Voordewind van de ChristenUnie is dit recht sinds 2011 ook verankerd in de 

Wet op de jeugdzorg. Voor de staat ingrijpt, heeft het betreffende gezin het recht om een 

familiegroepsplan te maken. Eigen Kracht is dus van oorsprong een alternatief besluitvormingsmodel 

om een dreigende interventie van de overheid buiten de deur te houden en de hulp naar eigen hand 

te organiseren. 

 

Maar in veel gemeentelijke uitwerkingen van ‘eigen kracht’, duikt het begrip in een heel andere 

context op. In de wijkteams die dicht bij de mensen in de buurten opereren is in de meeste gevallen 

van staatsdwang geen sprake. Hier verschijnt Eigen Kracht formeel/expliciet als een in kaart te 

brengen eigenschap van burgers en informeel/impliciet als burgerplicht. Eigen Kracht levert zo de 

gespreksstof voor de zogenaamde keukentafelgesprekken die de dichtbij-georganiseerde 

ontmoetingsruimte vormen tussen de nieuwe verzorgingsstaat (dichtbij, integraal, generalistisch) en 

de hulpbehoevende of -vragende burgers. Eerst moeten naasten (familie, vrienden, buren) in het 

geweer komen, dan vrijwilligers, en als sluitstuk (‘als het echt niet anders kan’) professionals.  

 

De eerste vertekening is dat Eigen Kracht hier al losgemaakt wordt van het sociale netwerk, het 

wordt voorgesteld als een individuele kwestie. Pas daarna komt het sociale netwerk aan bod. Terwijl 

de rol van het sociale netwerk nu juist de essentie van de Eigen-Krachtaanpak vormt. Door deze 

vertekening wordt Eigen kracht snel een synoniem voor eigen verantwoordelijkheid. 

 

Op YouTube zijn een paar instructiefilmpjes te zien van hoe zo’n keukentafelgesprek zou moeten 

verlopen. Het is de taak van de professional om – vaak aan de hand van een zelfredzaamheidsmatrix, 

een methode die zelfredzaamheid op elf levensgebieden in kaart brengt – allereerst de Eigen Kracht 

van burgers in het vizier te krijgen. In zo’n gesprek komt onvermijdelijk het moment dat de 

keukentafelprofessional de vraag stelt hoe de contacten met de buren en de familie zijn. In de 

YouTube-instructiefilmpjes is dat natuurlijk altijd een informatieve en belangstellende vraag. Maar in 

de rauwe werkelijkheid van mensen die iets willen is die vraag inmiddels beladen geworden, een 

vraag met een negatieve prijs, ja zelfs een sanctie. Een goed contact betekent immers minder 

hulpverlening. 
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Een paar voorbeelden: Dakloze Amsterdamse jongeren waren bijeen om te praten over schulden. 

Achteloos liet een van hen zich ontvallen dat je nooit aan je hulpverleners moet vertellen dat je 

contact hebt met familieleden. Op de vraag waarom trok hij een gezicht van ‘nogal wiedes’. Als je 

zegt dat je contact hebt met je moeder gaan ze meteen kijken of je weer thuis kunt wonen. De 

anderen vielen hem bij: ‘Je moet altijd zeggen: ik heb niemand, ik zie niemand, niemand kan me 

helpen.’ Een ander voorbeeld: Een moeder met twee kinderen dreigt haar huis uitgezet te worden 

vanwege huurachterstand. De schuldhulpverlener is vastbesloten om te voorkomen dat twee 

kinderen op straat komen te staan. Ze vraagt of het netwerk van de vrouw nog iets kan betekenen. 

Ja, zegt de vrouw, ze zou in uiterste nood met haar kinderen bij haar moeder kunnen wonen. Een 

zucht van verlichting. Voor de maatschappelijk werker is dat de beste manier om de schuld te boven 

te komen. Er is alleen een klein probleem. De vrouw wil per se niet bij haar moeder intrekken. Ze wil 

in haar huis blijven. Maar ja, ‘beggars can’t be choosers’. Als die vrouw een van die dakloze jongeren 

had gekend, had ze het wel geweten. Altijd zeggen: ik heb niemand, ik zie niemand, niemand kan me 

helpen. 

 

Ook wij zetten ons af tegen een overheid die blind is voor de kracht van het sociale netwerk. Maar dit 

is toch niet wat we voor ogen hadden. Dakloze jongeren die elkaar aanraden dat ze elk contact met 

familie moeten verzwijgen. Een moeder die bijna gedwongen wordt om in te stemmen met een 

oplossing die ze niet wil. Het voorbeeld van de dakloze jongeren zal rap navolging krijgen. Niemand 

hoeft zich erover te verbazen dat ouderen elkaar straks precies vertellen wat je wel en niet moet 

zeggen tijdens een keukentafelgesprek. Buren? Vrienden? Familie? Nee, die doen al heel veel, die 

kunnen niks meer, heb ik geen contact mee. Het wachten is op de cabaretier die hier een hilarische 

scène van maakt. 

 

Het beroep op het eigen netwerk en Eigen Kracht is in deze context niet langer een alternatief, maar 

een verplichting. Het is niet een uitbreiding van de opties, maar een inperking ervan. Het kan zo 

gemakkelijk een uitsluitingsmechanisme worden. Mensen gaan dan een tegenstrategie ontwikkelen 

en de aanwezigheid van het sociale netwerk nadrukkelijk ontkennen. Een begrip dat oorspronkelijk 

een emancipatiekracht is, verwordt zo tot een premie op het etaleren van machteloosheid. Waar bij 

een Eigen-Krachtconferentie eigen initiatief wordt beloond (het kind wordt bijvoorbeeld niet uit huis 

geplaatst), wordt nu het nalaten van initiatief beloond (wie niemand heeft, wordt geholpen).  

 

Eigen kracht moet geen nieuwe hulpverleningstruc zijn, maar een radicaal ander 

besluitvormingsmodel. Op het moment dat de overheid zegt dat er wat moet gebeuren, als de nood 

tot ingrijpen hoog is, besluiten niet de instellingen maar de burgers. Echter bij de meeste ‘doorsnee’ 

hulpvragen ligt het initiatief niet bij een ingrijpende overheid, maar bij burgers die een beroep willen 

doen op een publieke dienst of voorziening. Hier beslist niet de burger, maar de lokale overheid die 

zich uit naam van Eigen Kracht zo lang mogelijk op de vlakte houdt. Het effect is niet een 

bekrachtiging, maar eerder een ontkrachting van burgers. Of zoals de dakloze jongeren het zeggen: ik 

heb niemand, ik zie niemand, niemand kan me helpen. 

 

Om de veranderingen een emancipatoire dimensie te geven, moeten we er niet op vertrouwen dat 

het morele appèl dat nu impliciet of expliciet op burgers wordt gedaan toereikend is om een grotere 

betrokkenheid bij de publieke sector tot stand te brengen, laat staan goedkoper te maken. Dakloze 
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jongeren zullen heus niet de enige groep burgers zijn die hun zieligheid in de juiste toonsoort weten 

te etaleren. 

 

De vraag moet centraal staan: hoe kunnen we burgers in staat stellen om met behulp van hun sociale 

netwerk meer greep te krijgen op hun eigen leven? Dat veronderstelt op zichzelf al vaak een andere 

mentaliteit, een andere gesprekstoon, een andere vorm van bejegening. En hoe zorgen we dat dit 

echt ook overal gebeurt? 

 

Daarbij is het van belang om dit recht uit te breiden naar al die andere situaties waarin sprake is van 

mogelijke dwang. Dat zijn er veel. Denk aan dreigende huisuitzetting, het afsluiten van gas, water en 

energie, aan gijzelneming bij niet-betaalde boetes, aan wettelijk afgedwongen 

schuldsaneringstrajecten, aan gedwongen opname in de psychiatrie. Een netwerkplan of 

familiegroepsplan in deze situaties kan niet alleen voorkomen dat mensen in een uitzichtloze situatie 

geraken, het kan ook voorkomen dat de rekening voor de maatschappij hoog oploopt. 

 

Voor de terreinen waarbij de overheid of publieke instanties niet ingrijpen maar ondersteuning 

bieden, moet een andere werkwijze worden gekozen. Hier is sprake van een fundamenteel 

spanningsveld tussen een financiering die gebaseerd is op noden en een logica die gebaseerd is op 

het belonen van eigen initiatief. In een financiering die gebaseerd is op noden kan iemand pas 

aanspraak maken op steun van de overheid als de nood hoog is. Als iemand een sociaal netwerk 

heeft dat ondersteuning kan bieden, is er geen nood en dus geen reden voor overheidssteun. Dat 

leidt al snel tot een volgtijdelijke logica. Eerst kijken wat je zelf kunt en wat je netwerk kan, dan pas 

aankloppen bij de gemeente, zoals ook in deze voorstellen van het college. 

 

Maar dit miskent volledig het feit dat de steun van het netwerk niet iets is wat je even afvinkt, niet 

iets is wat vanzelf tot stand komt. Bij een Eigen-Krachtconferentie is er vaak heel wat voor nodig om 

de familie bijeen te brengen. Familieleden hebben een geschiedenis met elkaar. Ze hebben vaak in 

het verleden tevergeefs geprobeerd te helpen. Het sociale netwerk weet ook maar al te goed hoe 

degene die een beroep op hen doet zelf de problemen over zich heeft afgeroepen. En het gezin met 

gestapelde problemen heeft vaak ook schroom om familie en vrienden in te schakelen. Zo schreef 

iemand dat ze helemaal geen zin heeft om haar netwerk lastig te vallen met haar sores. Ze is ook 

bang dat de hulp ongewenste verplichtingen schept. Zij wil daarom niet verplicht worden tot een 

Eigen-Krachtconferentie. En gelijk heeft ze. Een Eigen-Krachtconferentie is geen verplichting maar 

een uitbreiding van de mogelijkheden om een oplossing te zoeken. 

 

Een ander groot verschil tussen een Eigen-Krachtconferentie en een verplichtend beroep op het 

eigen netwerk is dat er in het eerste geval geen sprake is van volgtijdelijkheid (eerst de familie/het 

netwerk), maar van gelijktijdigheid. De familie maakt een plan en daarin worden sommige taken 

uitgevoerd door het netwerk, sommige door professionals. Het initiatief van de familie wordt 

beloond. Er wordt niet nog eens een indicatiegesprek gevoerd om te kijken of de familie wel recht 

heeft op die ondersteuning. Anders gezegd: het aanboren van de kracht van de burgers heeft alleen 

kans van slagen als het nemen van initiatieven wordt beloond.  

 

Daarvoor moet de radicale betekenis van de Eigen-Kracht-beweging opnieuw centraal worden 

gesteld. Eigen Kracht is geen in te vullen hokje op een intakeformulier. Het is een ander 
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besluitvormingsmodel. Het primaat ligt bij de burger. Het sociale netwerk is geen hulpbron die de 

gemeente kan ontlasten, maar die de positie van de burger sterker maakt. Dat vergt veel. Niet in de 

laatste plaats van burgers, maar het vergt ook een heel andere professionaliteit van de mensen in de 

frontlijn en een andere financiering van de publieke sector. Het gaat niet om een plicht, maar om een 

recht van de burger. 

 

Wie de spanning ontkent tussen een financiering op basis van noden en een logica die initiatief wil 

belonen, doet aan wensdenken. Het is een investering in de verkeerde wedloop. Omdat de overheid 

haar troeven zo lang mogelijk achter de hand wil houden (eerst zelf doen), zit er voor de hulpvrager 

weinig anders op dan wat extra zieligheid te bluffen (heb alles al geprobeerd). Het is ook een 

wedloop waarin professionals het onderspit delven, want die zijn nu eenmaal niet opgeleid om hulp 

te weigeren en zielige mensen toe te spreken. En het is een wedloop die bovendien het risico in zich 

draagt veel duurder uit te pakken dan in het slechtste scenario was voorzien. De zo bezongen 

nabijheid leidt dan juist tot het toenemen van de zorgvraag. Dat verschijnsel doet zich in sommige 

gemeenten nu al voor. De wijkteams bereiken mensen die nu geen beroep doen op zorg. In theorie 

moet dit gecompenseerd worden door een groter beroep op het eigen netwerk en het voorkomen 

van dure gespecialiseerde zorg. Maar als burgers met succes hun machteloosheid etaleren, blijft 

alleen de toename van de zorgvraag over. En met dat onbedoelde effect dreigt vervolgens een nog 

verdergaande verschraling van het aanbod van zorg. 

 

Waarschijnlijk zijn de professionals bij de eerdergenoemde dakloze jongeren professioneel genoeg 

om de slimmigheden van de jongeren te doorzien. Het gaat er niet om jongeren uit hun case load te 

schrappen door ze terug te bezorgen bij hun ouders; het gaat erom jongeren zo ver te krijgen dat ze 

alle hulpbronnen gebruiken die hen kunnen helpen om uit de sores te komen, zowel de bronnen uit 

hun sociale netwerk als de professionele ondersteuning. Pas als zij zien dat ze er iets bij te winnen 

hebben om het lot in eigen hand te nemen, zullen ze elke kans aangrijpen om dat te doen. Daarvoor 

is het van belang te benadrukken dat Eigen Kracht begint bij eigen regie en een ander 

besluitvormingsmodel. De jongere maakt zelf een plan om het heft weer in eigen handen te nemen. 

En door dat initiatief is meer mogelijk dan alleen met het sociale netwerk of alleen met hulp van de 

overheid. Om uit de sores te komen moeten alle hulpbronnen worden ingeschakeld. Het moet 

gewoon worden dat de jongere tegen de hulpverlener zegt: ‘Ja ik heb iemand, maar dat wil niet 

zeggen dat ik jou niet meer nodig heb.’ 

 

Sociale wijkteams 

 

Een tweede probleem is dat bij de uitwerking van de sociale wijkteams de structuur vaak meer 

voorrang heeft gekregen dan de inhoud. Er bestaan in ons land wijkteams in de meest uiteenlopende 

soorten en maten. Ze verschillen enorm wat betreft doelgroepen, samenstelling en werkwijzen. 

Soms zijn ze in de plaats gekomen van oude hulpverlening, soms zijn ze niet veel meer dan een loket, 

of juist bedoeld voor zware probleemgevallen. Uit een inventarisatie van het kennisinstituut Movisie 

bleek dat in 25 procent van de gemeenten een sociaal team zich op de tweede-lijn gespecialiseerde 

zorg concentreert, vooral gezinnen met meervoudige problemen, en dat in 75 procent van de 

gemeenten de teams alles aanpakken. Driekwart van de teams vormt in buurten dus een nieuw soort 

eerste opvang voor sociale problemen.  
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De onduidelijkheid schuilt in het feit dat wel wordt gezegd wat er moet worden bereikt – minder 

dure zorg – maar niet hoe dat moet worden bereikt. Of nauwkeuriger: over de hoe-vraag zijn twee 

tegenstrijdige verhalen in omloop. In het ene verhaal wordt de rol van de professional belangrijker. 

De professional krijgt ‘een grotere professionele ruimte’ en meer bevoegdheden om de bureaucratie 

het hoofd te kunnen bieden. Het sociale domein is zo complex georganiseerd dat professionals vaak 

machteloos staan. Daaraan ontsnappen komt neer op een verhaal over professionals die optreden. 

Tegelijkertijd is er het verhaal van professionals die moeten terugtreden, die minder moeten 

pamperen. Ze moeten minder zelf doen en meer aan mensen overlaten. Dit is het verhaal waarin 

professionals iets moeten afleren. Er wordt zelfs gesproken over de-professionaliseren. Professionals 

moeten leren ‘op hun handen’ te gaan zitten. Hier klinkt de verre echo door van de kritiek van Hans 

Achterhuis op de markt van Welzijn en Geluk, waarin professionals in hun hulpverleningsdrang 

mensen van zich afhankelijk zouden maken. Het is een verhaal van doorgeschoten bekommernis en 

een daaruit volgend pleidooi om juist te ‘ontzorgen’. 

 

Wijkteams kunnen worden opgevat als het scharnierpunt tussen leefwereld en systeemwereld. In 

het eerste verhaal worden de wijkteams ingezet om iets te veranderen in de bureaucratische 

systeemwereld. In het tweede verhaal worden de wijkteams ingezet om iets te veranderen in de 

leefwereld. Idealiter doen de wijkteams beide dingen. Ze doorbreken de gekte van de systeemwereld 

en ze bieden ruim baan aan oplossingen die mensen zelf bedenken. Dat vraagt nogal wat van 

professionals in wijkteams. Ze moeten breekijzer zijn richting bureaucratie en tegelijkertijd zich 

terughoudend opstellen ten aanzien van de cliënt. Wijkteams worden zo met een dubbele 

revolutionaire opdracht de wijken in gestuurd. 

 

In de praktijk is dat lastig. Een jongerenwerker vertelde ons dat hij nu ook meedraait in een 

wijkteam. Hij was gewend om met zijn jongeren mee te gaan naar afspraken met instanties. Daar 

was hij mee opgehouden. Als jongerenwerker moest je immers niet te veel pamperen, maar uitgaan 

van Eigen Kracht. Erg succesvol was de nieuwe opstelling niet. Het gros van zijn jongeren kreeg niet 

voor elkaar wat ze voor elkaar moesten krijgen. En dus ging hij vervolgens alsnog met ze mee. Die 

jongeren waren een afwijzing rijker en hij een illusie armer over hun Eigen Kracht.  

Onzekere professionals, de-professionalisering – dat was nu juist niet de bedoeling. Ouderen langer 

thuis wonen, dat kan, er komen wijkteams met wijkverpleegkundigen.  

 

Gemeenten voeren allen sociale wijkteams in. Toegang tot de WMO: eerst een keukentafelgesprek 

met een van de wijkteamleden. Multiprobleemgezinnen: wijkteams zitten erbovenop. 

Schoolverzuim: het wijkteam komt langs. Ondersteuning mantelzorg: het wijkteam houdt het in de 

gaten. Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld: het wijkteam neemt poolshoogte. Zo 

ongeveer alles wat niet goed ging, wat beter zou kunnen en goedkoper zou moeten, werd op het 

bordje van de sociale wijkteams geschoven. Zo wordt het wijkteam de panacee voor elk probleem 

zonder dat gekeken is naar de voorwaarden om van wijkteams daadwerkelijk een succes te maken. 

De radicale inzet van wijkteams is immers een dubbele revolutie: het afbreken van de bureaucratie 

en het opbouwen van wat we sociale veerkracht noemen – het vermogen van mensen om met elkaar 

het heft in eigen hand te nemen. Het gaat erom dat er professionals in stelling worden gebracht die 

niet als een soort oliemannetjes de piepende scharnieren van een bureaucratische verzorgingsstaat 

smeren, maar die een werkwijze ontwikkelen die hen in staat stelt om dwars door de bureaucratie 

heen mensen vooruit te helpen. Professionals die problemen niet langer in stukjes hoeven te 
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knippen, maar ze op een nuchtere wijze samen met mensen kunnen gaan aanpakken en daarvoor in 

samenspraak met andere professionals zo nodig onorthodoxe oplossingen tot stand kunnen brengen. 

Daarvoor moeten ze in de eerste plaats de macht hebben om potten te breken. Ze moeten ruimte 

krijgen om in te breken op de bestaande institutionele systemen en regelingen. Want daar ligt een 

groot deel van het probleem: we hebben een orde tot stand gebracht waarin interventies veelal 

vertraagd op gang komen en waarin van voor de hand liggende oplossingen ingewikkelde problemen 

worden gemaakt. Veel problemen ontstaan doordat mensen niet op het juiste moment de goede 

toegang weten te vinden tot het bureaucratische systeem, dat bovendien steeds wantrouwender 

naar de verhalen van burgers is gaan luisteren. Een moeder verwoordde dat heel treffend bij een 

sociaal wijkteam: ‘Als ik praat horen ze me niet, maar naar haar luisteren ze wel’, waarbij ze wees 

naar de professional uit het wijkteam. Anders gezegd: veel mensen missen de bureaucratische 

competenties om bij het juiste loket op het juiste moment het juiste verhaal te vertellen. 

 

En dan gaat het mis, want de harde logica van de bureaucratie is dat jij je aanpast aan het systeem en 

niet andersom. Dat is precies wat er met de jongeren van de jongerenwerker mis ging. Blijkbaar is de 

sociale dienst zo gericht op het bewaken van de toegangsdeur dat kwetsbare jongeren zonder 

begeleiding van een jongerenwerker er niet binnenkomen. Maar in plaats van met jongeren een 

jongerenwerker mee te sturen, zouden we beter de opstelling van de sociale dienst kunnen 

veranderen of – en dat is waar het in sociale wijkteams om zou moeten gaan – bevoegdheden van de 

sociale dienst verplaatsen richting sociale wijkteams en de daarbinnen opererende professionals. 

 

In een notendop is dit het dilemma van sociaal werkers. Zij zijn nogal eens aan het repareren wat 

elders in het systeem verkeerd gaat. Bij een bezoek aan een wijkteam werd het verhaal opgetekend 

van een vrouw die vanwege huiselijk geweld gescheiden was. Het huis moest worden verkocht. Ze 

hield een restschuld over. Ze kon pas een woning krijgen als ze schuldhulp had, maar de schuldhulp 

kon pas beginnen als er overzicht was van haar inkomsten en uitgaven (inclusief huur). En hoe kom je 

aan een woning? Een scheiding is geen reden voor het krijgen van een urgentie. De vrouw was 

hoogopgeleid, maar kreeg het toch niet voor elkaar. Vandaar haar verzuchting dat er naar haar niet 

werd geluisterd, maar naar de professional van het wijkteam wel. 

 

Zulke situaties zijn niet uitzonderlijk. Ze zorgen niet alleen voor een negatieve spiraal, ze jagen de 

samenleving ook op kosten, want uiteindelijk komen mensen terecht in dure opvangvoorzieningen, 

bijstandsuitkeringen en ineffectieve schuldsaneringstrajecten. Professionals in sociale wijkteams 

zouden in deze situaties het mandaat moeten hebben om doorbraken te forceren, anders blijven ze – 

zoals nu nogal eens het geval is – dweilen met de kraan open. Dus moeten ze de mogelijkheid 

hebben om jongeren toegang te bieden tot gemeentelijke voorzieningen op het terrein van Werk en  

Inkomen. Dus moeten ze in staat gesteld worden een woning te kunnen regelen voor de moeder 

zonder dat de schulden in kaart gebracht zijn.  

 

De patiënten-federatie NPCF constateert dat de wijkverpleegkundigen bij veel gemeenten in de 

praktijk niet de beoogde spil kunnen spelen in de indicatie en in de verbinding tussen het sociale 

(WMO) en zorgdomein (ZVW), doordat gemeenten de indicatie voor de WMO uit kosten-oogmerk 

zelf regelen. Onduidelijk is hoe de aansluiting geborgd wordt. 

 



 

15 
 

Wat de formatie van sociale wijkteams belooft, is dat de piketpaaltjes tussen alle verschillende 

professionele domeinen, de regels die dat allemaal in stand houden en de reputaties die daarmee 

gediend zijn terzijde worden geschoven. Het onderscheid tussen professionals moet worden 

ontgrendeld. Kennis delen in plaats van de eigenheid bewaken moet de nieuwe professionele cultuur 

worden, met korte lijnen tussen professionele echelons en bureaucratische instanties.  

 

De kunst van sociale wijkteams zou moeten zijn dat ze snel in staat zijn om een positieve spiraal in 

werking te laten treden. Dat betekent dat teamleden in staat moeten zijn om op basis van hun 

professionele inzichten prioriteiten te stellen, first things first. Bij het gros van de gezinnen met 

meerdere problemen spelen bijvoorbeeld – vaak aanzienlijke – schulden. Het heeft dan weinig zin 

een opvoedcursus aan te bieden, als een gezin permanent in de stress leeft of er genoeg geld is voor 

het avondeten. Het is een variant op de piramide van Maslow: de materiële basis moet op orde zijn 

om in de hogere sfeer van het welbevinden enig resultaat te boeken. 

 

Maar ook dat vergt doorzettingsmacht van de wijkteamprofessional ten aanzien van andere 

professionals die bij het gezin betrokken zijn. Om wat te doen aan een gedragsprobleem van een 

jonge adolescent kan het verstandiger zijn om eerst de schulden van de ouders onder controle te 

brengen. Wie problemen opknipt in stukjes en alles tegelijk doet, loopt grote kans dat alles mislukt, 

precies wat er nu veelal aan de hand is. De meerwaarde van een professioneel platform als een 

sociaal wijkteam zou nu juist moeten zijn dat er niet langer nevengeschikt (alles tegelijk) gewerkt 

wordt, maar dat er prioriteiten worden gesteld, zodat er positieve spiralen ontstaan. 

 

Zo’n spiraal ontstaat als de oplossing van het ene probleem helpt om het andere probleem op te 

lossen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het geld dat wordt uitgespaard door het ene probleem te 

verhelpen, kan worden gebruikt om een ander probleem op te lossen. Kan het geld voor 

dagbesteding ook gebruikt worden om geld voor een paspoort voor te schieten? Kan het geld dat 

wordt besteed aan beschermingsbewind voor een deel worden gebruikt om de schuld af te betalen 

als mensen in eigen kring een beschermingsbewind organiseren? 

 

Integraal werken betekent dat professionals hun competenties en vaardigheden daadwerkelijk met 

elkaar in verband brengen, maar ook zo nodig ondergeschikt maken aan wat prioritair is. Eén gezin, 

één plan, zoals het adagium luidt. Maar dan echt, niet in de laatste plaats vanuit het besef dat de 

middelen beperkt zijn. Als binnen het plan iedereen toch vooral zijn eigen ding doet, verandert er in 

feite weinig. Een echt integraal plan betekent ook dat er kan worden gezegd: laten we eerst dit doen 

en dan pas dat. Dat is de meerwaarde die wijkteams moeten gaan brengen. Maar dan moeten ze 

daartoe wel in staat gesteld worden en het vermogen (en vertrouwen) krijgen om andere 

professionals – inclusief gemeentelijke ambtenaren en wethouders - op afstand te houden. 

 

Juist de dubbelslag van het doorbreken van de bureaucratie en het versterken van netwerken in de 

buurt biedt de voormalige opbouwwerker de kans om haar oude expertise te gebruiken voor haar 

nieuwe rol. De sociale wijkteams kunnen alleen slagen als ze in staat worden gesteld die dubbele 

revolutionaire opdracht waar te maken: de bureaucratie afbreken en de sociale veerkracht 

opbouwen. Om dat voor elkaar te krijgen moet er nog veel gebeuren: een betere positionering, met 

veel mandaat, en een goede, doorleefde voorbereiding van de leden van de wijkteams.  
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Zorg thuis is beter? 

 

En is die gedachte van zo dichtbij mogelijk zorg organiseren wel zo goed doordacht? Jan Willem 

Duyvendak, stelde in NRC Handelsblad op 8-12-14 in dit verband: ‘Oost West thuis is wat u rest’. 

‘Ambtenaren komen nu bij mensen thuis aan de keukentafel – gevraagd én ongevraagd. Als ware hij 

een familielid in plaats van een ongezellig professioneel gesprek bij de sociale dienst. Evelien Tonkens 

zei het laatst in haar Socrates lezing: grote, formele, koude instellingen en professionals zijn uit de 

mode, alles wordt nu verwacht van het informele, het niet-bureaucratische, het warme, het 

emotionele. Daarom doet de overheid zich zo huiselijk mogelijk voor, als ware zij een grote, wijze zus 

die aan de keukentafel de levensproblemen doorneemt. De populariteit van deze huiselijke aanpak 

vloeit mede voort uit de gedachte dat ‘thuis’ de plek is waar het beste zorg kan worden verleend – 

veel beter dan in een grote instelling. Een ‘tehuis’ kan nooit een ‘thuis’ bieden is de gedachte.  

Ook hulpbehoevende mensen willen soms ook zo lang mogelijk thuis wonen, maar die wens is mede 

ingegeven door het sterk negatieve beeld van ‘tehuizen’: onpersoonlijk, er wordt daar niet goed voor 

je gezorgd, de urine loopt er langs de enkels. Zelfs als onderzoeken aantonen dat veel zelfstandig 

wonende, hulpbehoevende mensen vaak eenzaam zijn en liever onder gelijken willen verkeren, dan 

nog kan daar geen open discussie over worden gevoerd. Thuis is heilig verklaard, zelfs als daar meer 

dwang wordt toegepast bij de dagelijkse verzorging dan in professionele instellingen, zoals uit recent 

onderzoek blijkt. 

Om af te dwingen dat mensen thuis ook meer voor elkaar gaan doen, verscherpt de politiek 

voortdurende de norm voor ‘gebruikelijke zorg’, al heeft dat al lang niets meer van doen met wat 

Nederlanders gewoon zijn om voor elkaar te doen. Het is een overheidsnorm om vast te leggen wat 

mensen eerst voor elkaar moeten doen voordat ze een beroep kunnen doen op publiek gefinancierde 

zorg. Steeds gedetailleerder beschrijft de overheid wat zij nog vergoedt en vooral wat zij niet meer 

betaalt. De campagne stelt: de samenleving verandert en de zorg verandert mee. Maar dat is niet 

helemaal eerlijk: de overheid wil dat mensen veranderen, o.a.om te bezuinigen op langdurige zorg.  

Waar de decentralisatie dus steeds meer verantwoordelijkheid bij de burgers legt om voor elkaar te 

zorgen, betekent dit geenszins dat de overheid terugtreedt. Integendeel, zij legt burgers op meer 

informele hulp te verrichten. En ze komt aan de keukentafel omdat af te dwingen. Het wordt 

gehouden onder de noemer maatwerk te kunnen verrichten, maar het zal altijd moeten leiden tot 

minder hulp, nooit tot meer. 

Er zijn echter steeds minder mensen om thuis zorg te verlenen. Vrouwen zijn steeds meer gaan 

werken en Nederland staat al in de top-5 van landen met het meeste vrijwilligerswerk en mantelzorg 

in Europa. Dat komt echter niet aan de orde, want ‘thuis’ is heilig verklaard. Er zit zoveel dogmatiek in 

het beleid, dat problemen niet worden onderkend: ‘thuis’ is een magische belofte geworden waardoor 

problemen niet mogen bestaan. De staat dwingt iedereen om zich thuis te voelen.  Terwijl vroeger 

politici juist betoogden hoe belangrijk het was dat mensen niet langer afhankelijk van elkaar waren in 

de privésfeer, thuis, maar dat zij, indien nodig, op de overheid konden steunen. Nu moeten we echter 

leren niet afhankelijk te zijn van de overheid, en juist wél van thuis. Onder het toeziend oog van de 

overheid, dat wel. Een heel nabije overheid, tot aan de keukentafel. 

Zeker, ik heb alle begrip voor het beroep van de overheid op burgers om naar elkaar te kijken, maar 

moet dat via intimiderende huisbezoeken?”  

 

Veel gemeenten stellen vooral de bezuinigingen zeker, maar laten weinig zien op het terrein van de 

kwaliteitsverbetering. De patiënten-federatie NPCF meldt dat uit de inkoopdocumenten die men van 
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gemeenten heeft gezien de gevolgen van de bezuinigingen zich duidelijk aftekenen, maar dat er nog 

geen begin te zien is van de beoogde verbetering van de zorg en hoe de langdurige zorg er voor de 

mensen straks uit zal zien. “We zien wel de wrange effecten van enorme bezuinigingen maar we zien 

niet het begin van mensvriendelijke innovatie in bijvoorbeeld passende woningen, e-health, 

voorzieningen die daadwerkelijk leiden tot een zorgzame samenleving.”  

 

Ook zijn er zorgen over een tekort aan voldoende opgeleide verpleegkundigen bij de zorgaanbieders. 

De plannen dreigen volgens de NPCF te verzanden in bezuinigingen en paradoxen: “De bezuinigingen 

leiden tot massaontslagen, tot onrust en bezorgdheid met alle maatschappelijke kosten van dien. We 

horen heel veel onbegrip over een kabinet dat het enerzijds heeft over banen aan de onderkant, 

anderzijds beleid voert dat leidt tot een verlies van tienduizenden banen in de zorg. Verlies dat ten 

koste gaat van patiëntenzorg. Van effectieve afstemming binnen het kabinet lijkt geen sprake. Met 

als gevolg dat mensen met ons het vertrouwen verliezen in dweilen-met-de-kraan-open-beleid. We 

zien wel de vergroting van de druk op vrijwilligers, maar we zien onvoldoende initiatief om dit ook 

maatschappelijk te wortelen. We lezen dat er vernieuwingen moeten komen, en nieuwe 

arrangementen die passen bij wat mensen nodig hebben. Maar wat we zien is dat in de praktijk 

uitgegaan wordt van oud zorgaanbod. We zien wel de sluiting van huizen, maar we zien amper 

ontwikkeling in alternatieve woonvormen. We zien de onderhandelingen tussen partijen zich 

voortslepen en van bruggen bouwen lijkt nog weinig sprake. We hebben de bezuinigingen steeds 

gekwalificeerd als “te veel, te snel”. Het risico dat er van beter geen sprake zal zijn zien we met de 

dag groter worden.”  

 

Veel gemeenten zetten sterk in op alpha-hulpconstructies. De tijdelijke extra gelden zijn uitdrukkelijk 

bedoeld om de geprognosticeerde dip in de vraag naar deze zorgverleners te overbruggen. Door de 

vergrijzing wordt over een aantal jaren immers al een tekort voorzien. Toch ontduiken gemeenten 

deze subsidievoorwaarde. Alfahulpen zijn niet alleen uitdrukkelijk in strijd met het Rijksbeleid, ze 

verschralen de kwaliteit van de aangeboden zorg en verslechteren de kwaliteit van de rechtspositie 

van de zorgwerker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist de meest kwetsbare werknemers 

worden zo gepakt. 

 

De effecten van de bezuinigingen verdwijnen teveel uit beeld door het de gemeenten het te laten 

oplossen. Die effecten zijn vooral lokaal zichtbaar en voelbaar. De neiging zal zijn om gemeenten die 

een betere kwaliteit bieden maar duurder zijn uiteindelijk te nivelleren tot lagere niveaus van zorg en 

dienstverlening. Investeringen waar de kost voor de baat uitgaan, zullen moeilijker zijn.  

 

Juist nu, nu de crisis doorsukkelt, en voor zover er groei is, die vooral baanloos is, schrappen we 

tienduizenden banen in de zorg, terwijl we ook tegelijkertijd goed personeel te kort komen, nu al en 

dat zal alleen maar toenemen. We zouden juist banen moeten scheppen in de zorg en dat moeten 

financieren door overhead te schrappen en de uitwassen van de marktwerking in de zorg te 

bestrijden.  

 

Probleem is dat de kwaliteit van het personeel achter blijft bij de toenemende zorgzwaarte. Jongeren 

in de zorg zijn vaak te zwaar en oordelen te makkelijk. Het zich kunnen inleven in de oudere is een 

probleem.  Ze moeten inzicht hebben in het ziekteproces van dementie. Mensen die kunnen 

observeren, goed kunnen communiceren met familie, die hun cliënt leren kennen. En begrijpen dat 
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mantelzorgers en familie soms anders tegen zaken aankijken omdat die niet alles zien, het vaak zelf 

ook zwaar hebben. En dat eigen regie van mensen betekent niet verplicht iedere dag douchen, soms 

een scheerbeurt of tandenpoetsen overslaan als de cliënt dat wil, respect voor privacy dus geen 

overmatige controle op het innemen van medicijnen, zoveel mogelijk vrije beweging met het risico 

op een val, zoveel mogelijk zelf opstaan en aan- en uitkleden, niet te snel te zwaar 

incontinentiemateriaal, etc. 

En verder 

 

Op een aantal terreinen komt de sociale rechtstaat zelfs in het geding. Hoe de privacy van de burger 

geborgd gaat worden bij de wijkteams en de gemeenten zonder medisch beroepsgeheim en met 

uiterst gevoelige persoonlijke informatie, is nog volstrekt onduidelijk. Zo is ook een recht op beroep 

als mensen het niet eens zijn met wat het wijkteam of de gemeente voor hen (liefst met ze) heeft 

bedacht, nog niet in zicht. Bij gemeentes heeft men de handen vol om de immense 

verantwoordelijkheden die het Rijk afstoot snel om te zetten in praktische maatregelen. Het gaat om 

vitale diensten en grote bedragen. Privacybescherming is niet de eerste prioriteit.  

 

Volgens de gemeentelijke rekenkamers van de vier grote gemeenten ontbreekt er een infrastructuur 

voor het beoogde, nieuwe jeugdbeleid en vergt die grote investeringen die niet snel kunnen worden 

terug verdiend. Financieel en administratief deskundigen voorspellen een administratieve chaos 

vanwege de berg gedetailleerde beschikkingen die de nieuwe wijkteams moeten maken over het 

aantal verwijzingen naar specialistische zorg. Gemeenten en zorginstellingen verslikken zich in 

eindeloos overleg. Een aantal instellingen heeft wegens de voortdurende onzekerheid de deuren 

moeten sluiten. De meeste regionale aanbieders van jeugdzorg verwachten minder budget te 

hebben, terwijl er nauwelijks zicht is op afname van de vraag. Velen hebben zich gemeld bij de 

Transitie Autoriteit Jeugd, omdat ze financiële problemen voorzien.  

 

De problemen in de GGZ doordat teveel mensen met te weinig begeleiding thuis zitten, en dus steeds 

ook steeds meer zelf problemen hebben, veroorzaakt ook steeds meer overlast. De politie 

rapporteert dat zij hier steeds meer werk aan hebben.  

 

3. Wat te doen? 

 

In de eerste plaats moeten de bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan volledig 

worden teruggedraaid, waaronder ook die op huishoudelijke hulp en dagbesteding. Er komt extra 

geld voor de ondersteuning van mantelzorgers (o.m. met een mantelzorgverloffaciliteit) en voor de 

bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. En er komt extra geld voor de GGZ. 

Er komt een actieplan voor het opleiden van meer goede wijkverpleegkundigen, inclusief bijscholing 

van de huidige wijkverpleegkundigen. De financiering van wijkverpleegkundigen gaat niet over naar 

de zorgverzekeraars, voordat andere alternatieven zijn onderzocht en op uitvoerbaarheid en 

invoeringspad getoetst. 

Er moet meer geld ter beschikking worden gesteld voor onderzoek naar en begeleiding van 

dementie. 

Er komt een actieplan voor temporisering van de inkrimping van het aantal verpleeghuizen, in 

samenhang met een kwaliteitsverbeterplan. Tegelijkertijd komt er een actieplan voor het verbeteren 
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van de mogelijkheid om desgewenst langer thuis te wonen, met veel meer levensloopbestendige 

woningen, en zorgfaciliteiten in de wijk en aan huis, ondersteund door domotica. 

De verzorgingsstaat wordt hersteld: In de wetgeving worden nationaal geldende rechten op 

voorzieningen weer opgenomen, evenals rechten t.a.v. privacy, bezwaar en beroep, e.d. 

Voorts komt er een nieuw bestuursakkoord waarin afspraken gemaakt worden over: 

- Een werkelijk emanciperende invulling van eigen kracht als aanvulling op landelijke rechten; 

- Begeleiding en ondersteuning van wijkteams, andere professionals en 

vrijwilligers/mantelzorgers 

- Zo groot mogelijke regelruimte voor de uitvoerende professionals en het wijkteam 

- Open einde karakter en ontschotte toekenning van financiële middelen 

- Inzetten op preventie 

- Verspreiden van good practises 

- Verminderen van overhead en administratieve lasten in tijd en geld 

- Omgang met landelijke instellingen in de jeugdzorg die effectief en efficiënt zijn 

Voor wat betreft de Participatiewet wordt verwezen naar het Plan voor de Arbeid. 

 


