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“ONGELIJKE GEVALLEN ONGELIJK BEHANDELEN, DAT IS DE LEIDRAAD” 
 
De gemeente Teylingen heeft met de Village Deal een ambitieus doel: Iedereen werkt en 
denkt als een ontschotter. Daarvoor wordt allereerst ingezet op de ontschotting tussen het 
Jeugd- en Gezinsteam en het Sociaal Team. Wat houdt die ontschotting in? Hoe werkt die in 
de praktijk? Wat is er nodig voor verdere ontwikkeling? Wethouder, ontschotter, coördinator 
en coach van de teams spreken samen over de Village Deal van Teylingen. 
 
“In de Village Deal van Teylingen brengen we in de praktijk hoe we het sociaal domein als geheel 
zouden willen aanpakken”, aldus wethouder Arno van Kempen. “Direct na de decentralisaties 
waren we vooral bezig op papier. In 2015 stelden we ons de vraag: Hoe werken de decentralisaties 
voor de inwoners? De lijn is: zoveel mogelijk maatwerk toepassen. Zelfredzaamheid blijft belangrijk. 
Maar als een inwoner het even niet zelf kan, dan moet de overheid er zijn en niet alleen regeltjes 
toepassen. Dan moeten we af en toe over schotten van wetten en potjes. De overheid moet 
daarvoor de structuur creëren.”  
 
Om dat te bereiken is in Teylingen projectleider Ella Visser als ‘ontschotter’ aangesteld. “Het doel 
van de Village Deal is tweeledig”, vertelt zij. “Het gaat over de samenwerking tussen het Jeugd- en 
Gezinsteam en het Sociaal Team, maar het gaat ook over een gezamenlijke visie voor de 
gemeente als geheel. Over gezamenlijk je verbazen en actie ondernemen om te ontschotten. 
Binnen de Village Deal werken we domeinoverschrijdend met casussen uit de praktijk. Met als doel 
dat uiteindelijk iedereen werkt en denkt als een ontschotter. Mijn taak is om dat zo veel mogelijk te 
faciliteren.” 
 
“Weten dat de ander bestaat, wil niet zeggen dat je de ander belt” 
Het Jeugd- en Gezinsteam werd direct na de decentralisaties in 2015 operationeel. Het Sociaal 
Team startte een jaar later. Intensievere samenwerking tussen de twee teams is nu een van de 
stappen in de gemeentebrede ontschotting. Gemma van Delft, coördinator van het Sociaal Team: 
“In 2016 zijn we met elkaar gaan kennismaken. In januari van dit jaar is de Village Deal van start 
gegaan en hebben we volop ingezet op samenwerking. We vergaderen maandelijks samen en 
bespreken dan visie en werkwijzen, vaak aan de hand van een casus. Verder zit een aantal 
mensen uit het Sociaal Team een dagdeel in de week in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo 
houden we de lijntjes kort. Als het nodig is, weten we elkaar tussentijds te vinden.” 
 
Vanessa Slavenburg, teamcoach van het Jeugd- en Gezinsteam geeft aan dat het even duurde 
voor de samenwerking van de grond kwam: “Weten dat de ander bestaat, wil niet zeggen dat je de 
ander belt. Maar dat gaat nu veel beter, doordat we geregeld bij elkaar zitten. Het is belangrijk dat 
je elkaar kent. Je moet weten wat de ander voor de casus kan betekenen. Dat zie je nu wel 
ontstaan. We zijn bekender met elkaars expertise.” 
 
“Op twee onderwerpen heeft het absoluut waarde dat het Jeugd- en Gezinsteam en het Sociaal 
Team samenwerken”, vult Arno van Kempen aan. “Door de ontschotting tussen de teams kunnen 
we in het grensvlak tussen 18-min en 18-plus casussen beter overdragen en gezamenlijk 
aanpakken. Ten tweede is heel belangrijk dat de twee teams elkaar snel vinden bij de multiproblem 
gezinnen. En dat zijn er aardig wat. Door de samenwerking en de samenstelling van de teams is er 
een meer integrale intake dan voorheen. Dat is de grote winst.” 
 
“Maatwerkbudget helpt bij het vinden van creatieve oplossingen” 
De ontschotting tussen de teams gaat feitelijk over ontschotting tussen de Jeugdwet, de Wmo en 
de Participatiewet. En dus van de budgetten die daarbij horen. Van Kempen: “Verbinding van zorg 
en welzijn met de Participatiewet is noodzakelijk. Wat sociale teams tegenkomen, reikt veel verder 
dan een probleem dat is terug te voeren op een of twee wetten. De financiële problematiek waar de 
teams mee te maken hebben, is groter dan ik had verwacht. Het is volstrekt duidelijk dat we er 
aandacht aan moeten besteden. Daarbij willen we met een geïntegreerd budget hulp bieden.”  
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Onderdeel van dat geïntegreerde budget is het maatwerkbudget dat het Jeugd- en Gezinsteam en 
het Sociaal Team krijgen: de ‘Teylingse Ton’. Dat maatwerkbudget wordt door iedereen als positief 
ervaren. Toch moeten de teams er ook aan wennen. Van Kempen: “De Teylingse Ton is ter 
beschikking gesteld door de raad. Geen gesodemieter met regels, zeiden ze, we moeten 
vertrouwen hebben in de professional. Maar de professional zegt: Dat is toch wel een beetje eng, 
heb je voor mij geen regels waarbinnen ik dat budget kan toepassen? Nee, die zijn er niet en daar 
moet je blij mee zijn.” 
 
“We zijn ook blij met die vrijheid”, zegt Vanessa Slavenburg. “Het maatwerkbudget helpt bij het 
vinden van creatieve oplossingen. Maar als je een vrij besteedbaar budget krijgt, word je ook 
kritischer.” Gemma van Delft bevestig dat: “Het is fijn om te weten dat je op het maatwerkbudget 
kan terugvallen. We kunnen daardoor uitwijken naar alternatieve oplossingen. Maar het dwingt ons 
wel goed te kijken. Je mag het budget zelf inzetten en dus wil je het goed kunnen verantwoorden 
aan jezelf en aan anderen.” 
 
“Als ik daar ja tegen zeg, dan moet ik tegen iedereen ja zeggen”  
Visser verklaart de onwennigheid van de teams bij het maatwerkbudget vanuit ‘het oude denken’: 
“Vroeger werden we opgevoed met ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’. Dat geldt niet meer. De 
angst is nu: Als ik daar ja tegen zeg, dan moet ik tegen iedereen ja zeggen. Ook bij pgb’s speelt 
dat. Het gebeurt wel dat een cliënt zegt: Ik heb gehoord dat er een pgb voor is, dat wil ik ook. Dan is 
het heel spannend. Je kan de cliënt niet vertellen waarom een ander een pgb krijgt, alleen wat er 
voor hem of haar mogelijk is.” 
 
Van Kempen: “De angst voor precedentwerking speelt een grote rol. Daar heb ik ook mee 
geworsteld. Ik heb het voor mezelf opgelost, door in alle eerlijkheid na te gaan hoe het in de praktijk 
toepasbaar is. Je moet niet uitgaan van ‘Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld’, maar: 
‘Ongelijke gevallen moeten ongelijk worden behandeld’. Als je dat de leidraad maakt, dan 
ondersteunt dat het maatwerk.”  
 
“Bij budgetten met een rijksstempel loop ik nog wel eens tegen grenzen aan”  
De vrijheid van het maatwerkbudget en ontschot werken vraagt om een andere cultuur, beseft de 
gemeente. “Het is een heel andere manier van denken”, aldus Van Kempen. “Er zijn cursussen 
nodig om de omgekeerde toets te stimuleren: Ga niet uit van de regel, maar van de inwoner. We 
moeten blijven benadrukken vanuit het bestuur dat we dit op prijs stellen. Mensen zijn voorzichtig 
als het gaat om belastinggeld, nu nodigen we ze uit om de randen op te zoeken.” 
 
Daarbij vindt de wethouder dat ontschotting makkelijker is als het gaat om eigen financiële regels. 
“Bij budgetten met een rijksstempel loop ik nog wel eens tegen grenzen aan. Het armoedebudget 
van het Rijk bijvoorbeeld bestaat uit verschillende onderdelen, gekoppeld aan verschillende 
achtergronden. Voor armoede onder kinderen krijgen we van het Rijk een behoorlijk bedrag, 86.000 
per jaar. Voor bestrijding van armoede bij ouderen krijgen we 5000 euro per jaar. Ik zou heel graag 
daar het schotje tussenuit krijgen, maar dat is lastig.”  
 
Ook de teams lopen tegen schotten van het Rijk aan. “Zelf vind ik de Wlz echt een schot”, vertelt 
Salvenbrug. “Het voelt als een muur: soms is iemand te licht voor de Wlz en te zwaar voor iets 
anders. Het voelt niet als zorg op maat. Onze uitdaging is nu om mensen van Wlz, Wmo en Zvw 
gezamenlijk om de tafel te krijgen.” 
 
“We moeten accepteren dat dit even duurt” 
“Wat nodig is voor verdere ontschotting?”, herhaalt Van Kempen de vraag. “Wat behulpzaam zou 
zijn vanuit het Rijk is dat ik er niet op afgerekend word als ik jeugdgelden inzet voor 18-plus, als ik 
me niet aan termijnen houd die in wetten staan, als ik in termen van privacy misschien net een 
stapje verder ga dan de wetgeving mij wellicht oplegt. Wanneer daar op rijksniveau niet moeilijk 
over wordt gedaan, dan kunnen wij het gemeentelijk goed invullen. Ik ben daar niet pessimistisch 
over, ik lees in de VNG-nieuwsbrief dat het Rijk acties ondersteunt om te zoeken naar de beste 
invulling van de drie wetten. Ik zie daar nauwelijks een terughoudende rijksoverheid.” 
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Vanessa Slavenburg weet wat de teams nodig hebben voor verdere ontwikkeling: “Tijd”, zegt ze 
resoluut. “Zodat het proces het proces kan zijn. We moeten accepteren dat dit even duurt. Het zit 
hem in elkaar vinden en het samen doen. Door succeservaringen weet je wat je aan elkaar kunt 
hebben en dan kun je het uitbreiden. Daarvoor moeten we tijd maken voor en met elkaar.”  
 
“Als het vastloopt, kunnen ze me bellen”, besluit Ella Visser. “Ik probeer dan uit te vinden: Wat gaat 
er mis, wat wil je? Als er meerdere partijen nodig zijn, dan zoeken we ze allemaal bij elkaar, vaak 
ook met cliënt erbij. We voeren nu al op regelmatige basis het gesprek met meerdere partijen en we 
willen dat nog intensiever faciliteren. Als de Village Deal stopt, moet het ontschottingsprogramma 
door.”  
 
 
 

 


