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We zijn net begonnen. 
De echte veranderingen moeten nog komen.





Decentrale staat?

De grootste vijand van de 

decentralisaties is

(het blijven opkijken naar) 

Den Haag

(We zijn gevangen door de verkeerde blik.) 



Decentrale staat

 Raamregelgeving 
 Vrijheid in de uitvoering
 Lokale beslissingsbevoegdheden
 Vermogen tot loslaten
 Accepteren van variatie en diversiteit



Decentrale staat

‘operational excellance’ versus   ‘consumer intimicy’
bulk performance versus   maatwerk op casuïstiek



Decentrale staat

 De cultuur van één rapportcijfer
 De zoektocht naar één politiek schuldige

 Omgaan met 
en leren van diversiteit



Enorme troepenverplaatsing

 Angstvallige instituties / aanbieders 
 Zoekende professionals
 Sturende ambtenaren – lokale minsteries
 Gissende burgers

Disclaimer
Spreker is niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van de daden van mensen 
die zijn uitspraken als waarheden 
hebben opgevat en niet begrepen 
hebben dat zonder lokale contexten er 
geen waarheden meer bestaan. 







2014: Divosa / Movisie



TRENDS





Participeren & wijkteams

Erik Gerritsen:

‘Nogal eens is de beste 
Jeugdzorg-interventie iemand 
aan de slag helpen, iemand 

een betekenisvolle plek 
geven.’ 



WIJKEN ZIJN LABORATORIA OM DIT MET ELKAAR TE VERBINDEN



Condities: rijk

 Autonomie vergroten van gemeenten 
(kostendelersnorm, bijzondere bijstand)

 Invoering gemeentelijk schadeprincipe (als 
de maatschappelijke kosten voor 
gemeenten aantoonbaar hoger zijn dan de 
baten van het rijk mogen gemeenten de 
afhandelingsverantwoordelijkheid 
overnemen (CJIB, toeslagen, fraude-
afhandeling, et cetera) 



Condities: gemeenten
 Sturen op integraliteit & samenwerking
 Innovatie-agenda & experimenteren
 Ontkokeren, tot in de financiering 

(populatiegebonden, gebiedsgebonden
financeringsvormen ontwikkelen)

 Diensten bewegen mee in de 
transformatie. 

Slim leren van elkaar
(en van kleine en middelgrote gemeenten) 



Schuldenaanpak als testcase
 70 / 80% van werkzaamheden SWT gaat over 

financiële problemen en schulden. (Ontlasting)
 Maatschappelijke kosten zijn hoog. 

(Besparing)
 Tegenstrijdige regelregimes (Integraliteit, 

ontkokering) 
 Nieuwe vormen van vereffening

(wederkerigheid, maatschappelijke prestaties)

Gericht doel armoedebeleid



Verhalen vertellen 

 Onderdeel sociale wijkteams. Hoe gaat 
dat?

 Effectieve samenwerking DWI / zorg?
 Hoe korte lijnen georganiseerd?
 Wederkerigheid, 

uitkeringen,
vrijwilligerswerk, 
buurtparticipatie?






