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“IN GEZONDE STAAT VAN ONRUST EN REURING” 
Goeree Overflakkee en Horst aan de Maas drie jaar na de transities 
 
Drie jaar geleden vonden de drie decentralisaties in het sociaal domein plaats. De 
transformatie kwam daarna op gang. Integrale sociale teams gingen van start, 
burgerinitiatieven kwamen van de grond en gemeentelijke organisaties werden aangepast. 
Het ging snel, maar niet snel genoeg. En het mag meer buiten de lijntjes, vinden wethouder 
Gerrit de Jong van Goeree Overflakkee en wethouder Birgit op de Laak van Horst aan de 
Maas. Samen blikken ze terug en vooruit.  
 
 “Feitelijk hebben wij in Goeree Overflakkee vier decentralisaties”, 
vertelt Gerrit de Jong Wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur in 
Goeree Overflakkee. “Niet alleen de transities Wmo, Participatiewet en 
Jeugdwet, maar ook de transitie ‘Sociale vitaliteit’. Die houdt in dat we 
veel meer onze burgers betrekken en initiatieven de ruimte geven. 
Sociale vitaliteit laten we nadrukkelijk meelopen in onze 
beleidsvorming.” “In Horst heet dat ‘De kracht van de gemeenschap’”, 
aldus Op de Laak. “Heel belangrijk inderdaad. Het is het onderwerp 
van onze Village Deal.” 
 

  “Integrale aanpak leidt tot grote 
klanttevredenheid” 
“De transitie van taken was een 
overdrachtsmoment, de transformatie is het 
langjarig proces van verandering”, vervolgt Op de Laak. “We waren met 
een aantal Wmo-taken al langer bekend. Wel veranderde er veel op 
individueel niveau, met name in de Jeugdzorg. Er waren gezinnen die een 
heel inkomen hadden uit een pgb. We hebben gebiedsteams gevormd die 
met de gezinnen gingen praten. We dachten dat het moeilijke gesprekken 
zouden worden, die vooral over geld zouden gaan. Maar veel mensen 
vonden het juist prettig dat ze zelf hun zorgleefplannen mede konden 
vormgeven. De persoonlijke benadering werd positief ervaren.”  
 
“Bij ons was ook de transitie op het gebied van de Jeugdwet het grootst”, 

vervolgt De Jong. “We zijn met jeugdteams gaan werken: voormalige medewerkers van Bureau 
Jeugdzorg, GGZ-psychologen en coaches van andere zorgaanbieders. Wat je in de eerste lijn kunt 
oplossen, hoeft niet door naar de specialistische hulp. We hebben daardoor geld overgehouden. 
Daarom hebben we voor het volwassen terrein gezinsregisseurs aan de teams kunnen toevoegen. 
Zij nemen verschillende domeinen onder de loep, van financiën en huisvesting tot geestelijke 
gezondheid en verslaving. Onze inwoners worden nu dus geholpen door een integraal sociaal 
team.” 
 
“De integrale aanpak door de gebiedsteams heeft in Horst geleid tot grote klanttevredenheid: een 
8,3”, vertelt Op de Laak. De Jong: “Ik weet niet hoe hoog precies de klanttevredenheid bij ons is. 
Wij geven niet één cijfer voor het totaal, maar per onderdeel.” Op de Laak: “Wij sturen iedereen die 
met een gebiedsteam te maken heeft gehad achteraf een vragenlijstje.” De Jong: “Interessant. Dat 
ga ik met mijn mensen bespreken.”  
 
“Wij wegen telkens tussen handen op de rug en handen uit de mouwen” 
“Sinds de transities zijn er meer initiatieven op het gebied van ondersteuning ontstaan”, zegt De 
Jong. “Eén van onze zorgaanbieders heeft een doorstroomwoning opgezet voor jongvolwassen die 
eerst tussen een Wmo-indicatie en beschermd-wonenindicatie vielen. De zorgverlener heeft zijn 
nek uitgestoken en iets opgestart waar de jongeren echt mee geholpen zijn. Verder hebben we een 
burgerinitiatief gehonoreerd met de naam ‘Bijstand Werkt Samen’, waarbij mensen in een uitkering 
optreden als intercedent om anderen te helpen verder te komen. Dat is emancipatie ten top. Hoe 
kun je uitkeringsgerechtigden beter een stapje laten maken dan ze zelf het initiatief te gunnen?” 
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“Bij ons zijn ook allerlei initiatieven ontstaan”, vertelt Op de Laak. “Toen in het dorp America de 
huisarts met pensioen ging, heeft hij samen met zijn patiënten een nieuw gezondheidscentrum 
opgericht, waardoor het makkelijker zou worden een nieuwe huisarts te vinden. Het dorp heeft nu 
een veel uitgebreidere eerste lijn dan eerst. Binnen het centrum hebben bewoners zelf ook zaken 
opgepakt. Er is een kookgroep, een ruilbibliotheek en een vervoersdienst met inwoners als 
chauffeur. En in Meterik waren er mensen die zeiden: ‘Dat is leuk met die gebiedsteams, maar er zit 
nog een wereld voor. Voor iemand een vraag stelt aan de gemeente is hij of zij al een tijdje aan het 
piekeren.’ Ze hebben nu informele dorpsverbinders, vrijwilligers die in een vroeg stadium met 
inwoners om de keukentafel gaan zitten.” 
 
“De burgerinitiatieven betekenen wel een aanpassing voor de eigen organisatie”, aldus Op de Laak. 
“Een regelmatig terugkerende discussie is: Moeten we ondersteunen of afstand houden? Wij wegen 
telkens tussen handen op de rug en handen uit de mouwen. “Van plan naar uitvoering trekken we 
veel meer samen met de inwoners op en bepalen we wat haalbaar is”, aldus De Jong. “Dat vereist 
een andere houding van onze medewerkers. Ze moeten de initiatiefnemers zo goed mogelijk 
begeleiden. Als bestuur zetten we hiervoor de lijnen uit. Daarbij is de gemeente vooral partner in 
een netwerksamenleving. We gaan veel vroeger dan voorheen het gesprek aan met partners.” 
 
“Geen blauwdrukken opleggen van het soort initiatieven dat moet ontstaan”  
De Jong vervolgt: “In bijna alle kernen hebben we een dorpsraad die een dorpsplan schrijft en daar 
een eigen werkbudget bij heeft. De leden van de dorpsraden bespreken met elkaar waar ze het 
budget aan besteden. In de eigen organisatie vertalen medewerkers die afspraken naar 
vergunningen en dergelijke. Iedere kern heeft bij ons een vast aanspreekpunt.”  
 
“Bij ons is het identiek”, aldus Op de Laak. “Gerrit, is het ook jouw ervaring dat initiatieven rondom 
ondersteuning en zorg veelal onder andere mensen ontstaan dan onder de klassieke dorpsraden, 
dat nieuwe burgers initiatieven ontplooien?” De Jong: “Bij ons niet, maar wij hebben pas een korte 
geschiedenis met dorpsraden. Ze veranderen wel van samenstelling. Mensen die er aanvankelijk 
instapten, hadden meer het idee dat ze in een soort gemeenteraad kwamen. Dat is niet zo.” 
 
Op de Laak: “Bij ons is het zo dat van de klassieke dorpsraden de adviezen afkomen, maar dat 
andere ondersteuningsinitiatieven meer aan de randen ontstaan. Een nieuwe groep actieve burgers 
staat op. Het verrijkt de samenleving. Daarom gaan wij ver in het leveren van maatwerk. We leggen 
geen blauwdrukken op van het soort initiatieven dat zou moeten ontstaan, maar sluiten aan bij de 
energie die er in het dorp is.” 
 
“Samenwerking met andere partijen blijkt heel belangrijk”  
“Inmiddels zijn we bezig met de vervolgstappen”, zegt De Jong. “Het aantal uitkeringsgerechtigden 
moet bij ons omlaag. We kunnen meer efficiëntie boeken door de capaciteiten en energie die bij de 
mensen zelf zitten te benutten. Samenwerking met andere partijen blijkt daarbij heel belangrijk. Wij 
hebben in Goeree Overflakkee een werkplein met de naam GO Markt. Dat is een initiatief vanuit de 
reïntegratieafdeling in samenwerking met intercedenten van een uitzendbureau. Van oudsher zijn 
uitzendbureaus meester in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daar kunnen wij als 
gemeente van leren.”  
 
Op de Laak: “Uitzendbureaus werken bij jullie samen met de reïntegratieafdeling? Dat is mooi. 
Goed om te horen dat het voordelen heeft om dicht bij elkaar te zitten. We willen in Horst meer 
holistisch gaan werken, kijkend naar de hele mens en naar het hele systeem. We werken nog te 
vaak langs de lijnen van wetten of beleidsterreinen. Verdere ontschotting, dat is belangrijk voor het 
vervolg.”  
 
“Verdere decentralisatie is op meerdere fronten interessant”  
“Ook de Village Deal is van belang voor het vervolg”, aldus De Jong. “Onze Village Deal gaat over 
de ontschotting van de ketenzorg dementie. Doelstelling is het ontschotten van aanbod en 
budgetten. In het systeem zitten hickups: als je vanuit de Zorgverzekeringswet over wil naar Wlz, 
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krijg je effectief minder zorg en ga je meer betalen. Die perverse dingen gaan we in beeld brengen. 
We willen het hele zorgtraject ontschotten van het moment van signalering van dementie tot het 
eind. De Village Deal is een pilot voor het vergezicht dat we hebben op het gebied van ontschotting 
en verdere decentralisatie.”  
 
“Verdere decentralisatie zou op meerdere fronten interessant zijn”, vindt op de Laak. “Ook in 
onderwijs bijvoorbeeld. Ik ben heel geïnteresseerd in de ervaringen van Goeree rond dementie. Het 
onderwerp van onze Village Deal is de kracht van de gemeenschap. Ik denk dat we allebei 
erkennen dat die nodig is om taken gedecentraliseerd uit te voeren. Maar die kracht is niet 
vanzelfsprekend. Belasten we mensen niet te veel? Is dat wat opgestart wordt ook houdbaar? Waar 
en hoe zijn professionals nodig? Ik denk dat de gemeenschap veel meer sociale vraagstukken kan 
oppakken dan wij dachten. Maar het is wel een route die kan schuren. Het is geen rozengeur en 
maneschijn, maar mensenwerk.” 
 
“Laten we meer buiten de lijntjes kleuren”  
“Wat we kunnen concluderen is dat de transformatie op gang is gekomen”, aldus Op de Laak. 
“Maar het gaat allemaal minder snel en we kunnen minder revolutionair inkopen dan gedacht.” “Ik 
dacht ook dat het sneller zou gaan”, zegt De Jong. ”In de praktijk valt dat tegen. Belemmerende 
factor is onder meer ICT. Hoe kom je tot één dossier, in plaats van zes dossiers in zes 
verschillende systemen? Er moet nog veel doorontwikkeld worden.” Op de Laak: “We zijn in een 
gezonde staat van onrust en reuring.”. De Jong besluit: “De eerste jaren na de transities stonden in 
het teken van continuïteit. Nu gaan we stappen maken. Als ik iets voor het vervolg wil meegeven is 
het dit: Laten we wat meer buiten de lijntjes kleuren.” 
 

 


