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‘Kantelen, hoe doe je dat en hoe krijgen we het voor elkaar?’ Vragen die 

geregeld binnenkomen bij de VNG en wijzen op onzekerheid, aarzeling, 

onwennigheid. Deze uitgave laat zien hoe het kan. En dat het relatief 

eenvoudig kan. Kantelen is geen kwestie van grote bewegingen, maar 

van kleine stappen, behapbare schaal, leuke initiatieven, onderling 

vertrouwen.

Dit boekje presenteert een keuze uit succesvolle kantelpraktijken. 

Daarin gaat het niet zozeer om wat er allemaal passeerde in Hoogeloon, 

Heumen en Tilburg (en in Culemborg, Huizen en Amsterdam), maar 

om hoe het lukte om de omslag te maken van burgerparticipatie naar 

overheidsparticipatie. Een belangrijke beweging bij kantelen. Dat uit zich 

bijvoorbeeld in gelijkwaardig partnerschap tussen overheid, burgers en 

(maatschappelijke) organisaties. 

 

De gemeenten waarover u in dit boekje kunt lezen, ma(a)k(t)en een 

forse transformatie door. Van uitvoeringsorganisatie met regelgeving in 

een centrale rol, tot dienaar van de samenleving die regels, protocollen, 

afspraken inzet om ontwikkelingen te faciliteren. Zo wordt de 

Voorwoord
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burger met zijn vraag gehoord en centraal gezet. Zo wordt werkelijk 

aangesloten bij vragen en behoeften die leven. Zo worden energie, 

ambitie en geld effectief benut.

 

Wat de praktijkvoorbeelden bewijzen, is dat kantelen enerzijds een 

kwestie is van (durven) loslaten, anderzijds van de ontwikkelweg 

(durven) te gaan. Enerzijds de structuren achterlaten waar ze horen 

toen ze nog hun dienst bewezen: in het verleden. Anderzijds onbekende 

wegen inslaan, ook al weet je niet precies waar je uitkomt. Maar het 

werkt omdat het samen gebeurt, omdat het grotere belang prevaleert, 

omdat je elkaar successen gunt, omdat je geleidelijk leert en bijstelt, 

omdat je ruimte maakt voor nieuwe vormen, omdat de burger telt. 

‘Kantelen en de kracht van de eenvoud’ vormt een verdiepingsslag op 

de eerder verschenen deeltjes uit de bekende Kanteling-reeks en is 

anders qua toonzetting en stramien. De uitvoerige praktijkbeschrijvingen 

worden afgewisseld met citaten, tips en stukken theorie. De hoofd-

stukken kennen de driedeling ‘vroeger, vooruit, verder’. ‘Toptips’ zijn 

door de hele handreiking heen geweven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten 

met twee succesvolle initiatieven elders (‘Meer’).
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10 Toptips
1 Kies voor zelfbewust partnerschap in onderlinge afhankelijkheid.
 Alleen samenwerking die voortkomt uit verbondenheid leidt tot nieuwe 

energie en effectief samenspel.
2 Geloof dat het anders kan.
 Naast kostenreductie gaat het om participatie, zelfredzaamheid en tevre-

denheid van burgers. Dit gezamenlijke belang staat boven elk eigen belang. 
Elkaars kennis, kunde en ervaring zijn er om volledig benut te worden.

3 Volg de vraag.
 Protocollen en voorschriften maken plaats voor het vakmanschap op de 

werkvloer en de kracht van de burgers. Voorbij het controle- en beheers-
denken passen vraaggestuurd werken en vraagvolgende financiering.

4 Formuleer een stevige visie.
 Is de basis helder – goed beschreven functie, missie en uitgangspunten in 

lonkend perspectief – dan ontstaat vrijheid, is er ruimte voor ontmoeting, 
lef, creatiekracht en netwerkpotentie.

5 Wees als procesregisseur open en eerlijk.
 De gelijkwaardige burger is de regisseur van de zorg, hulp, ondersteuning 

die hij krijgt. De gemeente faciliteert met de vinger aan de pols en kent 
haar grenzen.

6 Durf te veranderen.
 Oude denkbeelden, standaardoplossingen en een verstard aanbod zijn  

een sta in de weg. Door ze te herkennen en ze los te laten, ontkiemen  
gewaagde initiatieven en verrijkende vormen.

7 Mobiliseer de passie.
 Zonder ambitie en betrokkenheid bloedt alles dood. Zonder enthousiasme 

stagneert een organisch veranderingsproces als de Wmo. Successen delen  
én samen vieren, stimuleert. 

8 Koester korte lijnen.
 Hoe groot een gemeente ook is, hoeveel organisaties zich ook bemoeien 

met zorg, hulp, ondersteuning... alleen kennen en gekend worden, werkt. 
Met uiteraard (op wijkniveau) voldoende mandaat voor de uitvoerings-
partners.

9 Ontkoker.
 Diensten en afdelingen zitten vast in wat moet als ze afgedreven zijn van 

waar het werkelijk om draait. Er is moed nodig om de gemeente open te 
gooien, dwarsverbanden en verbindingen aan te gaan. Dat geldt natuurlijk 
ook voor organisaties (onderling).

10 Blijf alert.
 Integratie - zowel extern als intern - is geen fase, het is een kwaliteit die 

onderhoud vergt: regelmatig stilstaan, reflecteren en vervolgens bijstellen. 
Hetzelfde blijft het nooit.
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1.  Hoogeloon: 
zorgcoöperatie
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Hoogeloon, een straatdorp van vier kilometer lang met ruim 2.000 
inwoners. Te midden van boerenland, uitgestrekte natuur en verderop 
industrie. In 1997 opgegaan in de  gemeente Bladel ten zuidwesten van 
Eindhoven, die met de andere kernen Casteren, Hapert en Netersel zo’n 
20.000 inwoners telt. Hoogeloon, een Kempische gemeenschap waar 
de hulp aan vooral senioren verder afkalfde; ging je iets mankeren, dan 
moest je maar verhuizen.
Tot Zorgcoöperatie Hoogeloon werd opgericht. Uitgangspunt van deze 
burgerbundeling is dat iedereen die hulp behoeft, in Hoogeloon kan 
blijven. En dat lukt. Omdat er voorzieningen kwamen als dagbesteding, 
eetpunt, klussen- en vervoersdienst, uitleen ‘rollend materieel’, 
thuiszorg, tuinonderhoud en het Wmo-loket. Omdat er veertien 
nieuwe seniorenwoningen zijn neergezet en er binnenkort twee villa’s 
verrijzen voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke 
beperking. Omdat de coördinator tweemaal per week spreekuur houdt 
voor iedereen in het dorp met Wmo- en andere vragen. Omdat dezelfde 
coördinator maandelijks aanschuift bij elke hulpvrager en zijn gezin: 
‘Redden jullie het nog, moeten we wat extra’s doen of kan het met 
minder?’ Omdat het steunpunt Den Bogerd werkt als de dorpspomp 
van voorheen inclusief biljart, praatje en ‘bakske’. Omdat twintig 
vrijwilligers de handen uit de mouwen steken, hand- en spandiensten 
verrichten. Omdat de zorgcoöperatie inmiddels trouwe partners weet in 
zorgaanbieders, Woningstichting de Zaligheden en de gemeente Bladel.

Ad Pijnenborg, voorzitter Zorgcoöperatie Hoogeloon De 
kunst was dat de wethouder op enig moment zei: ‘Ik vertrouw 
dat het goed gaat, dat jullie daar goed bezig zijn.’ Anders kan het 
niet. Het is een spel: je moet vertrouwen winnen én het moet je 
gegeven worden. Anders houdt het op.

Joan Veldhuizen, wethouder Bladel Ik geloof in de kracht van 
mensen én in die van processen. Elk proces gaat zijn eigen weg. 
Als wethouder mag ik daar niet in roeren. Zou ik dat doen, dan 
ben ik aan het tegenwerken. Ik ben trots op de zorgcoöperatie. 
Dat mensen in onze gemeente dit tot stand brachten en dat wij 
als gemeente in staat waren dit te faciliteren en het te laten 
groeien. Daar zit voor mij de kanteling.
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1.1 Vroeger
Actie
De zorgcoöperatie kwam voort uit burgerlijke ongehoorzaamheid. Uit 

boosheid over het feit dat Hoogeloon te klein zou zijn voor professionele 

zorgverlening aan ouderen en hulpbehoevenden. Het spreekuur van de 

wijkverpleegkundige vonden de aanbieders, was het maximaal haalbare. 

Kortom: niet de vraag van de bewoner telde, maar het aanbod van de 

(gefuseerde) organisaties. Een werkgroep – met afvaardiging uit onder 

meer KBO, dorpsraad, gehandicaptenplatform – ging over tot actie: 

hoe met zorg, hulp en ondersteuning in Hoogeloon blijven wonen? Het 

PON werd ingeschakeld, een kennisinstituut in het sociale en culturele 

domein. En na een aarzelende start zag Zorgcoöperatie Hoogeloon in 

2005 het levenslicht. 

Potentie
Hoewel de coöperatie een oud fenomeen lijkt, is het een 

organisatievorm met eigentijdse potentie. Niet voor niets heeft de 

VN 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Coöperatie. Juist vanwege 

kwaliteiten als sociale integratie, economische ontwikkeling en lokale 

vooruitgang. De coöperatie in Hoogeloon telt ongeveer 250 leden die 

jaarlijks € 20 betalen en ten minste tweemaal per jaar vergaderen. 

Zij bepalen de koers, dragen verantwoordelijkheid en geven samen 

Geloof dat  
het anders kan

Naast kostenreductie gaat 
het om participatie, zelf-
redzaamheid en tevre-
denheid van burgers. Dit 
gezamen lijke belang staat 
boven elk eigen belang. 
Elkaars kennis, kunde en 
ervaring zijn er om volledig 
benut te worden.
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vorm aan wonen, welzijn en zorg. Iedereen in het dorp kan zich erbij 

aansluiten, maar wil je gebruik maken van zorg, dan moet je lid worden. 

De coöperatie heeft een coördinator in dienst en een paar vaste 

medewerkers. Daarnaast zijn er oproepkrachten en vrijwilligers. De leden 

betalen voor de geleverde zorg en het coördinatiewerk. De rest wordt 

uit de contributie betaald. Subsidies en sponsoring zijn alleen nodig om 

projecten of producten op te starten; daarna bedruipt de coöperatie 

zichzelf en maakt ze zelfs bescheiden winst. 

Inwoner Ik wil hier blijven wonen omdat ik het hier ken en 

omdat ik zeker weet dat er naar mij wordt omgezien, dat mensen 

zich om mij bekommeren. Dat moet je maar afwachten als je 

verhuist naar een zorgcentrum in Bladel of nog verder weg.

Ad Pijnenborg, voorzitter Zorgcoöperatie Hoogeloon Ineens 

was daar het besef, de kanteling dat we alleen sámen iets kunnen 

bereiken. Dat was vroeger al dé manier om verder te komen. Zo 

is de Kempen groot geworden, de boerenstand, Nederland. Hier 

en nu doen wij hetzelfde. Iedereen kan zijn bijdrage leveren en 

helpen, de een meer dan de ander. De coöperatie is de meest 

democratische organisatievorm. Met die van ons geven we 

bovendien de zorgverlening terug aan de burger. Zorg die we 

als samenleving door professionals hebben laten overnemen 

waardoor het contact met de klant vaak verloren ging. Dat 

Hoogeloon volgens de zorgaanbieders te klein zou zijn voor zorg 

op maat, hebben we omgezet in een samenwerkingsrelatie. En nu 

komen ze graag.

Hans Antonise, ambtenaar gemeente Bladel De kracht zit 

in de cultuur van Hoogeloon. Aanpakkers die vanuit de traditie 

vertrouwd waren met coöperaties. Vanaf het begin werd gezorgd 

voor draagvlak in het dorp. En de gemeente had het lef om 

experimenteerruimte te geven. Het was en is voor een deel 

nog persoonsgebonden. De wethouder en voorzitter zijn zeer 

betrokken en dat dragen ze uit.
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Tips

•	 Praat	met	de	mensen	om	wie	het	gaat;	bevraag	ze	kritisch	over	

wensen, behoeften en (toekomst)verwachtingen. Wees open en 

eerlijk over je mogelijkheden.

•	 Zoek	samenwerking	met	actieve	burgers,	afnemers	en	zorg

aanbieders. Beschouw hen als volwaardige partner. 

•	 Verwoord	je	ambitie	als	gemeente	inzake	de	Wmo,	zorg	voor	

eenduidigheid in beleid. Draag uit dat je het basisniveau 

van voorzieningen overeind wilt houden, dat je daar 

verantwoordelijk voor bent.

•	 Geloof	dat	het	anders	kan,	geloof	in	vertrouwen	en	

betrokkenheid.

Theorie De vraag
(ontleend aan John van der Torn)

Een aanbodgerichte organisatie gaat uit van haar professionele 

kwaliteiten en zoekt daar klanten bij. Zo’n organisatie denkt van binnen 

naar buiten. De problemen van de klant worden herkend vanuit de eigen 

professie en passend gemaakt bij de eigen dienstverlening want men wil 

helpen, zo goed als mogelijk.

Het kenmerk van dienstverlening is echter dat die in het hier en nu 

geleverd wordt. In interactie met de klant die – hoe kan het anders – 

onderdeel is van het proces. Een klantgerichte organisatie denkt van 

buiten naar binnen. Ze vraagt zich voortdurend af: ‘Wat hebben de 

gebruikers van onze diensten nodig, wat willen ze, wat verandert daarin 

en hoe kunnen wij dat invullen? Voortdurend beweegt ze zodat ze vraag 

en aanbod zinvol op elkaar kan afstemmen. 

Klantgerichtheid is gedrag van de héle organisatie. Niet alleen van de 

buitendienst. Ook de binnendienst richt zich op de behoefte van zijn 

interne gebruikers. Dat wat je in de etalage legt, is in de winkel voor 

iedereen te koop.

In de kanteling van aanbodgericht naar vraaggericht ontstaat soms het 

misverstand dat professionele inbreng onbelangrijk zou zijn: de klant 

vraagt en wij draaien. Integendeel. De professionele vertaalslag is vaak 

nodig; mensen zeggen soms iets anders dan ze bedoelen. Iemand die 

goed luistert, herkent de niveaus die in vragen verscholen liggen.
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specificatieniveau

de vraag (schijnbaar) 
rationeel onder 
woorden gebracht

Kan er niet meer 
blauw op straat?

Mijn zoon is aan de 
drugs, kunt u daar wat 
aan doen?

behoefteniveau

achter de vraag blijkt 
de de gevoelsmatige 
behoefte

Ik voel me 
onveilig en dus 
wil ik meer blauw 
op straat.

Ik voel me onzeker 
over de houding die ik 
naar mijn zoon moet 
aannemen.

tekortenniveau

achter de behoefte 
schuilt het feitelijke 
gemis, dat wat we als 
tekort voelen

Ik mis een sociaal 
verband waarin 
ik me veilig kan 
voelen.

De relatie met mijn 
zoon is verstoord.
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1.2 Verder
Gemeenschap
‘In Hoogeloon gebeurt het.’ Dat krijg je als je de media haalt, prijzen 

wint en iedereen zijn gading vindt. Zelfs als het erom spant. Zo wilde 

de coöperatie twee zorgvilla’s bouwen maar ageerden buurtbewoners 

tegen de locatie. Er volgde een verhitte vergadering waarin een deel van 

het coöperatiebestuur opstapte en een deel van de leden opzegde. Het 

bestuur had te ver voor de troepen uitgelopen. Toch kwam de Hoogeloonse 

gemeenschap eruit. Inmiddels is er weer een voltallig bestuur, zijn de leden 

tevreden en worden de villa’s gebouwd.

Dwarsverbanden
Het hoeft niet altijd zo spannend te zijn. Om de leefbaarheid te vergroten, 

gingen coöperatie en dorpsraad aan de slag met digitale voorzieningen. ICT 

kwam er bij iedereen die dat wenste, inclusief alarmering. Inmiddels is het 

virtuele plein ondergebracht bij een stichting omdat er voor de coöperatie 

te veel geld in omging. Over geld gesproken: de coöperatie is zo’n succes, 

dat er altijd wel ergens geld gevonden wordt en dat zich tot nu steeds 

partners aandienen die willen meewerken.

Ook in het gemeentehuis in Bladel is verandering voelbaar. En meer dan 

dat. Integrale initiatieven ontstaan, processen met dwarsverbanden zijn niet 

meer eng en medewerkers kijken over de grenzen van hun eigen afdeling.

Volg de vraag

Protocollen en voor-
schriften maken plaats 
voor het vakmanschap op 
de werkvloer en de kracht 
van de burgers. Voorbij het 
controle- en beheersdenken 
passen vraaggestuurd 
werken en vraagvolgende 
financiering.

3Volg de vraag.
Protocollen en voorschriften maken plaats voor  

het vakmanschap op de werkvloer en de kracht  

van de burgers. Voorbij het controle- en beheers- 

denken passen vraaggestuurd werken en vraag- 

volgende financiering.
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Hans Antonise, ambtenaar gemeente Bladel Wat voor mij 

de kanteling is? Te zien hoe wij in het gemeentehuis aan het 

veranderen zijn en over elkaars schouders meekijken. Op de 

bouwvergunning voor de zorgvilla’s bleken geen bezwaren te zijn 

ingediend. Daarop stuurde mijn collega die zich normaal alleen 

met bestemmingsplannen bezighoudt, een enthousiast mailtje de 

organisatie door hoe geweldig het was dat het mooie initiatief in 

Hoogeloon kon doorgaan. Prachtig toch.

Joan Veldhuizen, wethouder Bladel Ik wil niet steeds hoeven 

nadenken over wat ik gezegd heb, wil de dingen niet anders 

laten overkomen dan ze zijn. Daarom heb ik het graag over 

zaken waar ik in geloof, praat ik het liefst vanuit mijn hart. Ik 

wil duidelijk en eerlijk zijn over mogelijkheden, beperkingen, 

verwachtingen. Dan raak ik niet verstrikt, weten mensen waar ze 

aan toe zijn. Dan is het gewoon zo.

Inwoner Toen mijn man was gestorven, ben ik een tijd weg

gebleven in Den Bogerd. De eerste keer dat ik er weer kwam, 

zeiden ze tegen me: ‘We hebben samen op school geknikkerd en 

nou gaan we dit samen oplossen. We gaan er iets van maken.’ 

Daar knapte ik van op. Je kent elkaar. Ook al dementeert de een 

of de ander, het maakt niet uit, het loopt. Hopelijk kan ik ook nog 

eens iemand helpen. We zijn een goed dorp. Waar moet je anders 

heen? 

 

Tips 

•	 Faciliteer	het	proces	en	blijf	gefocust	op	wat	je	wilt	en	kunt	

doen. Bied fysieke infrastructuur aan initiatieven en ondersteun 

nieuwe plannen. Schep een helder kader. Lever boter bij de vis: 

zet in op actie na het vaststellen van het beleidsplan.

•	 Ken	je	eigen	grenzen	en	haal	niet	het	onderste	uit	de	kan;	daar	

zit niet de winst bij dit soort gezamenlijke projecten.

•	 Laat	de	ruimte	aan	vrijwilligers;	is	de	tijd	daar,	dan	pakken	ze	

het op. Processen hebben hun eigen ontwikkeltijd. Vind de 

balans tussen ruimte geven en de kwaliteit van ondersteuning en 

hulpverlening.
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Theorie Belemmeringen
(ontleend aan John van der Torn)

Klantgerichtheid of burgergerichtheid hangt nauw samen met 

ketenintegratie. Deze combinatie levert meer op (efficiëntie, uitbanning 

bureaucratie, tegenwicht gefragmenteerde maatschappij...) en is 

onmisbaar voor goede dienstverlening, voor de Wmo en de kanteling. 

Toch zijn er volop belemmeringen. 

•	 dominantie

 Wat is de heersende cultuur? In een machtscultuur speelt 

persoonlijke macht de hoofdrol. In een regelcultuur draait het 

om standaardregels. In een persoonscultuur is de kwaliteit van de 

individuen allesbepalend. En in een taakcultuur moet en zal het 

project voltooid worden. Ofwel: geen van deze organisatieculturen 

helpen ketenintegratie en burgergerichtheid vooruit.

•	 omkering

 In een vercommercialiseerde wereld met mondige burgers, 

prestatiecontracten en outputfinanciering, kunnen overheden in het 

operationele proces kruipen en middelen als structuren, systemen, 

regels tot doel verheffen. Voor een participerende overheid ontstaat 

het doel uit de burger. Die en het doel zijn onlosmakelijk verbonden.

•	 breukvlakken

 Een organisatie die zich ontwikkelt, loopt het risico los te zingen van 

zichzelf. Alsof er muren worden opgetrokken tussen afdelingen, top 

en basis, medewerkers en burgers. Men trekt zich terug in z’n eigen 

werk, in de teamdoelstellingen, de uitvoering, de regels. Met andere 

woorden: een overheid die buiten de bakens verzet, zal ook binnen 

moeten veranderen om zo de verbinding te behouden.

•	 weerstand

 Mensen veranderen slechts uit onvrede. Onvrede is een constructief 

signaal dat oplicht uit betrokkenheid. Vertaald naar de Wmo 

en de kanteling: burgergerichtheid met ketenintegratie begint 

bij medewerkers die zich betrokken voelen bij hun inwoners en 

vandaaruit waarnemen dat die werkelijkheid afwijkt van ‘hoe 

het eigenlijk zou moeten zijn’. Mensen hebben een natuurlijke 

weerstand tegen plannen die bedacht zijn aan de top, hoe logisch die 

ook lijken. 
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•	 los	zand

 Mensen veranderen evenmin als ze niet weten waartoe en waarheen. 

Een consistente visie – een mix van kernactiviteiten, missie en 

uitgangspunten – helpt bij het maken van keuzes, mobiliseert het 

commitment, inspireert voor de toekomst, geeft teams, medewerkers 

en ketenpartners de vrijheid van zelfsturing, steunt hen flexibel in 

te spelen op wat burgers vragen, en biedt hen de ruimte om telkens 

weer adequaat te handelen.
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1.3 Vooruit
Draaggolf
Het succes van Hoogeloon zit ‘m in aandacht en belangstelling, solidariteit 

en betrokkenheid. Om dat erin te houden, moet je je blijven inspannen. 

Dat geldt voor iedereen die meedoet. Voor de zorgcoöperatie: hoe houdt 

ze zichzelf zichtbaar, hoe continueert ze de draaggolf in het dorp en wie 

neemt straks het stokje over, zowel in bestuur als in ledenvergadering? 

Voor de zorgvragers van de toekomst: hoe willen zij over pakweg tien jaar 

leven en wonen, wat verwachten ze van zorg, hulp en ondersteuning, wat 

hebben ze nodig voor hun welzijn? Voor de zorgverleners: hoe waarachtig 

en duurzaam is hun aanbod en slagen ze erin om dat aanbod bij de 

burger te brengen? Voor de gemeente: hoeveel experimenteerruimte kan 

ze bieden, durft ze risico’s te nemen, gelooft ze erin dat burgerinitiatieven 

kunnen slagen, heeft ze de moed om zelf te veranderen en – ook intern – 

onverwachte allianties aan te gaan?

Stimulans
Iets anders is de vraag in hoeverre de coöperatie ook elders soelaas kan 

bieden, bijvoorbeeld in wijken van grote steden. Deze vraag kunnen alleen 

de betrokkenen daar – van bewoners tot zorgaanbieders, van financiers 

tot gemeenten – beantwoorden. Hoogeloon bewijst in ieder geval dat een 

Formuleer een  
stevige visie

Is de basis helder - goed 
beschreven functie, missie 
en uitgangspunten in 
lonkend perspectief - dan 
ontstaat vrijheid, is er 
ruimte voor ontmoeting, 
lef, creatiekracht en 
netwerkpotentie.

4Formuleer een stevige visie.
Is de basis helder – goed beschreven functie,  

missie en uitgangspunten in lonkend perspectief –  

dan ontstaat vrijheid, is er ruimte voor ontmoeting, 

lef, creatiekracht en netwerkpotentie.
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coöperatie stevig gestalte kan geven aan de intenties van de Wmo en daarbij 

gemeente plus zorgaanbieders kan stimuleren de kanteling te maken.

Joan Veldhuizen, wethouder Bladel Als wethouder moet je de 

controlefreak soms loslaten. Je moet vertrouwen geven, ook al weet 

je niet wat eruit komt en je niet de verzekering krijgt of je zult slagen. 

Wat ik wel zeker weet, is dat je een belemmering wordt als je er 

krampachtig in staat, als je geen risico’s durft te nemen. Je moet het 

experiment met andere partijen ingaan om het gezamenlijke doel 

te bereiken. In Hoogeloon is het ons gelukt. Dus hoop ik dat het in 

andere kernen ook kan. Op hun eigen manier, in hun eigen tempo, 

met hun eigen mensen. Hoogeloon is geen blauwdruk. Elke kern is 

uniek.

Ad Pijnenborg, voorzitter Zorgcoöperatie Hoogeloon Het dorp is 

het belangrijkste netwerk na familie en vrienden. Die wonen ver weg 

of hebben het allemaal hartstikke druk. Het netwerk van het dorp is 

de tweede mantel om je heen. Of om in dure termen te spreken, het 

draait om intergenerationele solidariteit in onze dorpsgemeenschap.

Tips 

•	 Vertrouw	op	de	kracht	van	spontane	acties	die	voortkomen	uit	

betrokkenheid van vrijwilligers en bewoners. Zet in op preventie. 

Durf te experimenteren en te investeren in een onzekere 

ontwikkeling, in de kracht van kwetsbaarheid.

•	 Geef	aanbieders	de	kans	(om	te	wennen);	zijn	ze	óm,	dan	

slaan ze soms verrassende wegen in zodat ze zorg, hulp, 

ondersteuning op maat kunnen leveren.

•	 Koppel	subsidie	aan	de	inzet	van	de	partners	die	vormgeven	aan	

het ketenplan en/of aan de leefbaarheid

Theorie Wederzijdsheid
(ontleend aan Jaap Peters en Mathieu Weggeman)

Coöperaties kwamen op in de tijd van de industriële revolutie. Als produ-

cent of consument stond je immers samen sterker dan ieder apart. Een 

belangrijk voorvechter in Nederland was Gerlacus van den Elsen (1853 – 

1925). Deze ‘boerenapostel’ bekommerde zich na zijn priesterwijding om de 
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arme boerenbevolking: ‘Wie een beter leven wil, moet zich organiseren.’ Zijn 

wapenfeiten zijn de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (later ZLTO) en 

de Boerenleenbank (later Rabobank). 

Vandaag de dag maakt de coöperatie een revival door. Nederland heeft zelfs 

een hoogleraar gespecialiseerd in coöperatief recht: Ruud Galle, directeur 

van de Nationale Coöperatie Raad voor Land en Tuinbouw. De coöperatie 

blijkt een aantrekkelijk alternatief voor ondernemingen met bestuurders die 

ervandoor gaan met exorbitante beloningen. De organisatievorm richt zich 

vooral op het hogere in plaats van op het individualistische belang. Voorbij 

winstoogmerk telt het welzijn van de leden; zij en de coöperatie hebben 

elkaar nodig. 

Die wederzijdsheid kenmerkt ook ‘het Rijnlands’ denken. Een benadering-

swijze die streeft naar meer kwaliteit voor afnemers, personeel, financiers 

en omgeving. Een visie die gebaseerd is op vertrouwen, loyaliteit en 

samenwerking. Een wijze van werken waarin veranderen een continuüm 

is, een proces van voortschrijdend inzicht: van idee naar infrastructuur naar 

proces naar idee naar infrastructuur naar... De ‘Rijnlandse’ overheid staat in 

dienst van de samenleving, van economische groei, sociale rechtvaardigheid en 

duurzaam beheer. 

Tegenover het Rijnlands staat het harde Angelsaksische model.

Rijnlands Angelsaksisch

•	mensbeeld:	solidariteit •	mensbeeld:	individualisme

•	vanuit	hier	en	nu •	vanuit	doelstelling

•	sturing	vanuit	primair	proces •	sturing	vanuit	staf

•	organisatie	=	werkgemeenschap •	organisatie	=	geldmachine

•	coördinatie	vanaf	de	werkvloer •	coördinatie	van	bovenaf

•	norm:	vakmanschap •	norm:	functiesplitsing

•	maatwerk •	standaardisering

•	stuwing:	context,	omgeving •	stuwing:	regels	(zijn	regels)

•	meten	is	meer	weten •		alleen	wat	je	kunt	meten,	 
is waar

•	wie	het	weet,	mag	het	zeggen	 •		wie	de	baas	is,	mag	het	
zeggen

•	samen	schitteren	(team) •	zelf	schitteren	(ik)
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1.4 Meer De wijkzuster
In februari 2010 gingen tien wijkzusters in West-Brabant aan de slag. 

Inmiddels is hun aantal flink gegroeid en vindt dit initiatief van de 

Regionale Kruisvereniging navolging in andere regio’s. Waarom? Omdat 

het nadeel – ingewikkelde bekostiging waarvan een deel uit de Wmo – 

niet opweegt tegen de vele voordelen. Dat bewijst onderzoek van BMC 

in september 2011.

•	 Klant

 Bewoners blijken blij: meer aandacht en tijd, een goede relatie en 

nauwe betrokkenheid. Hun vraag staat centraal. Daarnaast worden 

eigen kracht en netwerk gemobiliseerd; voor het contact en het extra 

oogje in het zeil. 

•	 Kwaliteit

 De zorg verbetert: brede expertise, hulp die zich plooit naar nieuwe 

vragen, meer mentale ondersteuning, minder eenzaamheid en 

nauwelijks escalatie waardoor het aantal bezoeken aan huisarts en 

ziekenhuis daalt.

•	 Kosten

 De besparing is beduidend: ± € 110.000 per jaar voor de tien 

wijkzusters in het West-Brabantse. Een efficiënt neveneffect is dat de 

klant samen met de wijkzuster de financiële consequenties bekijkt en 

zo verwordt tot een volwassen zorgconsument.
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1.5 Meer Buurtzorg
In 2007 met één team in Enschede begonnen, in 2011 uitgeroepen tot de 

beste werkgever van Nederland met 380 teams en 3.300 medewerkers in 

het hele land. Buurtzorg – bedacht door Jos de Blok – is een schot in de 

roos: tevreden klanten, goede zorg, enthousiaste professionals, lokale 

inbedding en relatief goedkoop. Wat maakt dit alternatief voor de 

thuiszorg tot zo’n succes?

•	 Sterk

 De formule is gebaseerd op de kracht van sociale structuren: mensen 

die elkaar vertrouwen en graag met elkaar werken in een buurt, wijk 

of dorp om zo goede zorg te leveren. De lijnen zijn kort, het gebied is 

overzichtelijk en de opzet basaal. 

•	 Vakkundig

 De professionals zijn vooral met hun vak bezig: de zorg voor en de 

relatie met hun klanten, hun vraag en hoe die te beantwoorden. Het 

motto is maatwerk, de inzet is problemen deskundig oplossen.

•	 Autonoom

 De teams regelen vrijwel alles zelf: organisatie, taken en 

rollen, contacten met huisartsen, ziekenhuis en gemeente, 

deskundigheidsbevordering, uitwisseling en overleg. Centraal werkt 

slechts ’22 man’. Die reageren snel en efficiënt op vragen uit de 

teams. Daarnaast stilt het uitgekiende ICT-systeem de professionele 

en collegiale honger.
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2.  HEUMEN: 
werkconferentie
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Onder de rook van Nijmegen, daar waar Gelderland, Limburg en Noord-
Brabant elkaar raken, ligt Heumen. Een landelijke gemeente van 16.500 
inwoners verdeeld over de kerkdorpen Malden, Heumen, Overasselt en 
Nederasselt. Van het grondgebied is 4% water. Aan de zuidkant stroomt 
de Maas terwijl in het oosten het Maas-Waalkanaal Malden ‘scheidt’ van 
de andere - in omvang kleinere - dorpen. De vergrijzing is er gaande en 
ook het aantal inwoners met een beperking of chronische ziekte stijgt 
sterker dan elders. Het zwaard van Damocles of de uitdaging ‘hier moet 
iets gebeuren’?
En dát er iets gebeurt. Een halfjaarlijkse werkconferentie waar alle 
organisaties en belangenbehartigers op het gebied van welzijn, wonen 
en zorg elkaar treffen. Zo’n dertig tot veertig vertegenwoordigers. 
Allemaal gemachtigd om beslissingen te nemen en afspraken te maken. 
En allemaal met drie knelpunten op zak: ‘Dit willen wij op de agenda.’ 
Integrale knelpunten wel te verstaan die ten minste twee van de 
drie beleidsterreinen omvatten. Op de conferentie in oktober kiezen 
de deelnemers - gezien de Heumense bevolking met een beperking 
of chronische ziekte - één gezamenlijke topdrie. Hiermee gaan 
werkgroepen aan de slag; zij formuleren smart-doelstellingen (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) en bedenken 
oplossingen. Op de conferentie in maart presenteren ze hun voorstellen. 
Hierna nemen de betrokken partners de uitvoering ter hand. Een greep 
uit de resultaten: steunpunt mantelzorg, buitenfitness, vraagwijzer, 
opplusproject, klussendienst, vervoerswijzer, professionele achterwacht…

Carmen Keune, ambtenaar Als je bij alle partners de 
knelpunten inventariseert en mensen dwingt te kiezen, dan krijg 
je een agenda die ertoe doet. Wij als gemeente hebben een 
beperkte kennis in huis maar we willen wél de juiste dingen doen. 
Dus moet je breed de signalen oppikken en de deskundigheid van 
iedereen benutten.

Henk van den Berg, wethouder wonen Het is krachtig om 
het jaar met elkaar op te starten en af te sluiten. Het lijkt niet 
veel twee keer een ochtend per jaar. Toch zijn die ochtenden 
van wezenlijk belang. Voor de contacten, ontmoetingen, 
werkoverleggen.
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2.1 Vroeger
Intentie
Het kriebelde in Heumen, bij de woningcorporatie, het zorgcentrum en 

het gemeentehuis. Het moest anders rondom welzijn, wonen en zorg. De 

overlegstructuur lag vast, succes bleef uit en gevangen als de Stuurgroep 

Ouderenbeleid zat tussen wij en zij, welles en nietes, leek het streven 

- een sterke lokale samenleving waaraan iedereen zolang mogelijk 

meedoet - onbereikbaar. 

En ineens was daar die ingeving: organiseer een werkconferentie, zet het 

hele veld aan tafel, maak iedereen verantwoordelijk voor het totaal. Hoe 

precies was op dat moment - 2003 - vaag. Maar dát het idee de moeite 

waard was om te proberen, vonden ook de potentiële deelnemers: van 

KBO tot de thuiszorg, van gezondheidscentrum tot vrijwilligerswerk, 

van Zorgkantoor tot Burgeradviesraad, van maatschappelijk werk en 

MEE tot B&W... Iedereen tekende de intentieverklaring en schaarde zich 

achter idealen als volwaardig burgerschap, vraaggericht werken, sociale 

samenhang, verantwoordelijkheid, gebiedsgericht, integraal... Iedereen 

bleek meer dan bereid om te participeren in de werkgroepen die na de 

conferentie de geselecteerde knelpunten zouden oppakken.

Wees als  
procesregisseur 
open en eerlijk

De gelijkwaardige burger 
is de regisseur van de zorg, 
hulp, ondersteuning die 
hij krijgt. De gemeente 
faciliteert met de vinger 
aan de pols en kent haar 
grenzen.

5Wees als procesregisseur open en eerlijk.
De gelijkwaardige burger is de regisseur  

van de zorg, hulp, ondersteuning die hij krijgt.  

De gemeente faciliteert met de vinger aan de pols  

en kent haar grenzen.
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Klus
Grondgedachte was ook: samen de klus klaren, samen verantwoordelijk 

voor welzijn, wonen en zorg. Met dit iedereen-op-gelijke-voet-motto 

belandde de gemeente in een dubbelrol: regisseur én partner. Daarom 

trok ze een externe voorzitter aan die onpartijdig het proces bewaakte.

Aan	de	deelnemers	werd	nóg	een	eis	gesteld:	kijk	over	de	schutting	

van je organisatie, waag je buiten je vakgebied, weeg bovendien de 

belangen van mensen die niet tot jouw groep behoren, stap zelfs af van 

je beleidslijn als die voorbijgaat aan de vraag die leeft en beantwoord 

moet worden.

Henk van den Berg, wethouder wonen Cruciaal is dat de 
vorm ruimte in zich heeft en niet de boel dichttimmert. In een 
speelse opzet vindt de echte ontmoeting plaats en maak je 
kracht en kennis vrij waardoor partners echt iets voor elkaar 
kunnen betekenen. Met de werkconferentie zeggen we eigenlijk: 
‘Samenleving, je bent aan zet.’

Heleen van Hal, secretaris KBO Voor mij was de kanteling het 
moment waarop de partijen die eerst tégen elkaar waren, elkaar 
vonden. De vonk sloeg over, je voelde bezieling. Het algemeen 
belang bleek groter dan het eigen belang. Een perfecte start. 

Carmen Keune, ambtenaar Met zoveel verschillende partijen 
drie thema’s kiezen. Geweldig. Dit was nooit vanzelfsprekend 
geweest. Wat een kanteling.

Agnes Schaap, bestuurder Zorgcentrum Malderburch Het was 
meteen raak: mensen die hun nek uitstaken. Zoveel passie en 
energie neem je mee en geef je door, tot op de dag van vandaag. 
Ik herinner me trouwens ook scherp de eerste werkgroep. We 
hadden het over wonen voor speciale doelgroepen. Er zat een 
ambtenaar bij en je zag hem piekeren: ‘Wat moet ik hier? Ik zit te 
praten over welzijn en meer van dat soort sociale kwesties maar ik 
kan eigenlijk alleen in stenen en vergunningen denken.’
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Tips

•	 Zorg	voor	vuur	en	bezieling	zodat	burgers,	aanbieders	en	

ambtenaren partners kunnen worden. Benut elkaars kennis, 

kunde en ervaring. 

•	 Zoek	kartrekkers	die	er	energiek	en	creatief	tegenaan	gaan,	die	

in alle openheid samen ‘het nieuwe’ willen bedenken. Zet de 

juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats bij elkaar.

•	 Focus	op	kennen	en	gekend	worden,	op	mensen	en	partijen	die	

actief betrokken zijn bij de gemeente en die het geheel willen 

dragen. 

•	 Mobiliseer	de	werkzame	energie	die	voortkomt	uit	de	

verbinding. Kies voor zelfbewust partnerschap, voor onderlinge 

afhankelijkheid.

Theorie Fasen
(ontleend aan Bernard Lievegoed).

De samenwerking met ketenpartners is wat evolutie betreft niet veel 

anders dan een organisatie; ze gaan dezelfde fasen door. 

•	 pioniersfase

 Het idee van samen wordt geboren. Een paar enthousiastelingen 

geloven erin, verkennen mogelijkheden, ontdekken elkaar en zien 

perspectieven. Deze visionaire en charismatische pioniers trekken 

medewerkers en organisaties mee. Verrassende bakens worden 

verzet. Er ligt een risico op de loer; als de voortrekkers - te vroeg - het 

schip verlaten, valt iedereen terug in het oude patroon en groeit de 

keten uit elkaar. 

•	 differentiatiefase

 Nieuwe partners sluiten zich aan en de organisaties doen in 

de breedte mee. Er komt organische grond onder de (soms 

wilde) plannen uit de pioniersfase: procedures en afspraken, 

professionalisering en specialisering, gemeenschappelijke 

communicatie en omvorming van interne structuren. Het gevaar 

in deze fase is de te grote concentratie op ‘hoe het geregeld moet 

worden’; die aandacht leidt af van het doel dat de samenwerking 

beoogde waardoor de samenwerking zelf zal verzanden.
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•	 integratiefase

 Werken in onderlinge afhankelijkheid en vernieuwing zijn 

ingebouwde eigenschappen geworden. Alles mag groeien mits het 

bijdraagt aan het gemeenschappelijke doel. Afspraken zijn geland en 

de ketenpartners kunnen er zelfsturend - met het oog op het geheel - 

mee vooruit. Structuren helpen om effectief en efficiënt te doen wat 

moet en worden waar nodig aangepast. De organisaties hebben zich 

intern getransformeerd zodat ze de kwaliteit kunnen leveren die bij 

deze fase hoort. Het gevaar? Terugval. Het weerwoord? Reflecteren, 

bijstellen en flexibel sturen op de levende - dus veranderlijke - 

context.
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2.2 Verder
Schaal
Vanaf de eerste werkconferentie kon het niet meer stuk. Mensen en 

organisaties, vraag en aanbod vonden elkaar. Waarin schuilt het geheim 

van Heumen?

Een belangrijke factor is de schaalomvang. Alle partners opereren in 

hetzelfde werkgebied en hebben dezelfde geografische gerichtheid. 

Organisaties die een grotere regio bedienden, namen snel de lokale 

kleur aan. Zelfs zo dat oplossingen die in Heumen van de grond kwamen, 

in bijvoorbeeld Nijmegen navolging kregen. 

De kleinschaligheid vertaalt zich ook in korte lijnen, in weten wie wie 

is, wie wat doet en waar je hem of haar kunt vinden. Daar komt bij dat 

de werkconferentie draait om behapbare projecten, praktische aanpak 

en concrete resultaten. Verbondenheid en betrokkenheid zijn groot. 

Samen wordt de agenda bepaald, met plezier wordt overlegd en creatief 

worden oplossingen bedacht. Draagvlak en slaagkans zijn verweven.

Souplesse
Er is nog iets: de transformatie van de gemeentelijke organisatie. 

Enerzijds verlegde ze als gemeente Heumen het zorgen voor de burger 

naar	het	zó	organiseren	dat	die	burger	voor	zichzelf	of	zijn	naaste	

kan zorgen. Anderzijds moest ze toen ze aan samenwerkingspartners 

vroeg integraal en vraaggericht te werken, er zelf ook aan geloven. 

Durf te  
veranderen

Oude denkbeelden, 
standaardoplossingen en 
een verstard aanbod zijn 
een sta in de weg. Door 
ze te herkennen en ze 
los te laten, ontkiemen 
gewaagde initiatieven en 
verrijkende vormen

6Durf te veranderen.
Oude denkbeelden, standaardoplossingen en een 

verstard aanbod zijn een sta in de weg.  

Door ze te herkennen en ze los te laten, ontkiemen 

gewaagde initiatieven en verrijkende vormen.
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Dat voelde onnatuurlijk in het traditiegetrouw per afdeling en 

vakgebied georganiseerd apparaat. De ene keer zat iemand van sociale 

leefbaarheid in een werkgroep, de andere keer iemand van ruimtelijke 

ordening. Souplesse, openheid en bereidheid werden op de proef 

gesteld. Inmiddels is de horizontale verbinding - het buiten de eigen 

kaders denken - geen discussiepunt meer, al blijft aandacht in de praktijk 

geboden.

Agnes Schaap, bestuurder Zorgcentrum Malderburch Ik 
kom geheid in de problemen als ik uitsluitend naar onze eigen 
bewoners kijk. Ik ben namelijk ook verantwoordelijk voor de 
inwoners van Nederasselt of Overasselt, voor alle inwoners van 
Heumen. Je bent beter bezig als je elkaars belang ziet.

Carmen Keune, ambtenaar Elk jaar vieren we onze successen: 
‘Yes! We hebben het goede gedaan en we hebben het samen 
gedaan’. Als gemeente geven we een kleine attentie aan iedereen 
die meewerkte. Om onze waardering uit te dragen, om stil te 
staan bij de resultaten en te erkennen dat samenwerken best 
moeilijk kan zijn.

Heleen van Hal, secretaris KBO Kan niet bestaat niet. Met 
elkaar brengen we meer tot stand dan elke organisatie apart. De 
magie is dat iedereen meedoet én een positieve, open instelling 
heeft. Gaan voor de mogelijkheden binnen alle beperkingen want 
die zijn er natuurlijk ook.

Henk van den Berg, wethouder wonen Dat je ergens je 
vingers bij aflikt, mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Toch 
doe ik het. Als ik nog denk de voorzitterkeuze. De klik was er 
meteen, het kwam op gang, iedereen blij. Dat stimuleerde ook 
ons als gemeente om náást de andere partijen te staan. In die 
gelijkwaardigheid zit de kanteling.
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Tips

•	 Week	jezelf	los	uit	oude	denkbeelden	en	standaardoplossingen.	

Stap af van traditionele besluitvorming en vergadermethoden.

•	 Zorg	voor	een	gezamenlijk	gedragen	langetermijndoel	en	een	

flexibele uitvoering.

•	 Durf	het	idee	te	laten	ontstaan	en	sta	open	voor	wat	uit	de	

ontmoeting komt. Denk in mogelijkheden en maatwerk. 

•	 Stuur	op	het	proces	en	niet	op	de	inhoud.	Zie	de	vorm	als	

oefenplek, reflecteer en maak gebruik van ieders natuurlijke 

zelfreinigend vermogen

Theorie Leiderschap
(ontleend aan John van der Torn)

Stelling: ‘Als managers zich bevrijden van beheersingskramp en 

controledrift, zullen prestaties, plezier en kwaliteit toenemen, zullen 

teams, organisaties, ketenpartners zich in herboren vrijheid plooien naar 

de context, naar dat wat onze samenleving vraagt.’ Voor dit ideaal zijn 

mensen nodig die leidinggeven aan mensen. Een leiderschap met drie 

dimensies.

•	 Inspirerend

 De dynamiek van de keten regeert. Dit betekent dat het gedrag 

van de betrokken mensen en organisaties nauwelijks valt voor te 

schrijven; het wordt overgelaten aan hun zelforganiserend vermogen. 

Dat kan omdat men handelt met eenzelfde kijk op het gezamenlijke 

doel. De leider balanceert tussen visie en dagelijkse realiteit, is 

authentiek en geloofwaardig, duidt betekenis en verandering, maakt 

ruimte voor creativiteit, stimuleert en bezielt. 

•	 Sociaal

 Waar mensen in de huid van de ander kruipen, ontstaat begrip. 

Waar je begrepen wordt, groeit vertrouwen. Waar vertrouwen 

regeert, hoeft weinig meer opgelegd te worden. Sociale processen 

laten zich niet regelen, wel (bij)sturen via regels en afspraken. 

De leider ziet, neemt waar, geeft feedback met tact, wijsheid en 

mensenkennis, coacht en zorgt dat keten, organisatie, team uitgroeit 
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tot een samenwerkend, hoog presterend geheel waarin mensen zich 

ontwikkelen en elkaar aanspreken.

•	 Operationeel

 Mits de kaders helder zijn, kunnen ketens, organisaties, teams zelf 

ordenen, regelen, plannen; men organiseert de logistiek van het 

proces in onderling overleg. Waar nodig, hakt de leider knopen 

door. In ieder geval schept hij voorwaarden voor de volwassen 

medewerkers die intelligent handelen vanuit de zin van het geheel. 
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2.3 Vooruit
Vliegwiel
Het gemeentehuis werd een huis voor burgers en voortaan staat 

de gemeente Heumen midden in de samenleving. Toch blijft men 

bescheiden: ‘Maak het niet groter dan het is, de werkconferentie is 

een middel, er zijn er ongetwijfeld meer.’ De conferentie blijkt echter 

te werken als vliegwiel voor interne processen. Minder sturen, bepalen 

en in ‘hokjes denken’. Meer stimuleren, flexibel faciliteren en met lef 

regisseren. Minder management en procedures. Meer leiderschap en 

overtuiging. ‘Maar...’, zo klinkt het ook ‘we moeten de samenwerking 

wél onderhouden.’ Door te reflecteren op eigen doen en laten, door 

elkaar aan te spreken en oog te houden voor een evenwichtige 

taakverdeling in de werkgroepen en tussen de partners. Door projecten 

te evalueren, de werkwijze bij te stellen en nieuwe partners te 

verwelkomen.

Dialoog
Of de conferentie ook te vertalen is naar andere gemeenten? In Heumen 

sloot de schaalomvang naadloos aan bij de organisatiestructuren. In 

steden werkt de conferentie waarschijnlijk beter op wijkniveau. Kern is 

en blijft bevlogenheid, de overtuiging dat vanuit het contact de dialoog 

gezocht moet worden. Daar valt te vinden wat vragers, aanbieders, 

Mobiliseer  
de passie

Zonder ambitie en 
betrokkenheid bloedt alles 
dood. Zonder enthousiasme 
stagneert een organisch 
veranderingsproces als de 
Wmo. Successen delen én 
samen vieren, stimuleert. 

7Mobiliseer de passie.
Zonder ambitie en betrokkenheid bloedt alles dood. 

Zonder enthousiasme stagneert een organisch  

veranderingsproces als de Wmo.  

Successen delen én samen vieren, stimuleert.
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gemeente en financiers voor elkaar kunnen betekenen. Welke vorm het 

beste past, is aan de gemeente want die is en blijft de regisseur.

Heleen van Hal, secretaris KBO Laatst zei iemand van de ANBO 
die voor de eerste keer meedeed: ‘Ik heb van mijn leven nog nooit 
zo’n vergadering meegemaakt: iedereen op één lijn.’ Als je het 
zelf meemaakt, vind je het inmiddels normaal. Ook de sfeer. Nu er 
nieuwe mensen bijkomen, hoor je weer dat het zo bijzonder is.

Agnes Schaap, bestuurder Zorgcentrum Malderburch 
De werkconferentie is de voorloper geweest van meer 
samenwerking. Bijvoorbeeld met de GGD en GGZ. Die hadden hier 
eerst alleen een spreekuur en nu zitten we met elkaar aan tafel 
en hebben de leukste projecten. Ook die wijzelf als ondernemer 
verder doorontwikkelen zonder dat er nog gemeentelijke subsidie 
nodig is. Over de gemeente gesproken... toen ik merkte dat de 
gemeente ons ziet en behandelt als partner, ging bij mij de knop 
om. De kanteling zo je wilt.

Henk van den Berg, wethouder wonen Weet je wat het 
allermooiste is? Dat elke deelnemer, elke partner elk jaar 
met groot enthousiasme terugkomt. Je kan geen organisatie 
bedenken die er niet bij wil horen. Wat wil je nog meer als 
gemeente?

Carmen Keune, ambtenaar Voor de toekomstvisie ‘de 
gemeente Heumen in 2020’ bekeken we onze zwakke en sterke 
eigenschappen. Als sterkste eigenschap  met stip op één  koos 
de voltallige gemeenteraad de werkwijze en resultaten van de 
werkconferentie. Dan ben ik erg trots. De ultieme kanteling. 
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Tips

•	 Maak	een	jaarcyclus,	regel	uren	en	budgetten.	Houd	de	vinger	

aan de pols wat betreft communicatie, planning en afspraken. 

Vind een onafhankelijk, inspirerend en bekwaam voorzitter.

•	 Beslecht	de	verkokering	in	het	gemeentehuis,	stimuleer	de	

integrale samenwerking: wat je wilt, doe je zelf!

•	 Gun	elkaar	de	ruimte,	ga	voor	het	grotere	geheel,	voorbij	het	

eigen belang, deel overwinningen en vier successen. Blijf alert.

Theorie Communicatie
(ontleend aan Otto Scharmer)

Vraag: ‘Hoe kan ik mijn bijdrage leveren en tegelijk aansluiten bij wat 

mijn omgeving echt nodig heeft?’ Ofwel: ‘Hoe kom ik in actie vanuit 

externe en interne afstemming?’ Dat is een kwestie van luisteren... Hierin 

zijn vier lagen van communicatie te onderscheiden.

•	 Bekende	weg

 Informatie verzamelen die al bekend is, bevestigt wat je al weet. Ver-

taald naar teams, organisaties, ketenpartners komt dit neer op den-

ken en doen vanuit bestaande gewoonten en patronen. Niks nieuws 

onder de zon. Iedereen mag netjes uitspreken en daar blijft het bij.

•	 Open	mind

 Informatie die afwijkt van wat je weet, kun je toevoegen aan wat je 

bekend is. Open communicatie op dit niveau is debatteren als ont-

dekkingstocht, geen vliegen afvangen of opvattingenstrijd.

•	 Dialoog	(vanuit	open	hart)

 Empatisch luisteren is je verplaatsen in het perspectief van de ander, 

is begrijpen zonder oordeel. Op de schaalgrootte van teams, orga-

nisaties, partners betekent het wederzijds vertrouwen en werkelijk 

ontmoeten in het belang van het groter geheel. Voorbij cynisme, 

beschuldiging of uitsluiting.

•	 Creatie	en	intuïtie	(vanuit	open	wil)

 Generatief luisteren doe je vanuit verbinding met jezelf en met je 

omgeving. Teams, organisaties, partners ontdekken samen wat echt 

nodig is, laten de vorm ontstaan vanuit een gezamenlijk gewenste 

toekomst. Ze geven idealen een kans, ook omdat ego’s en angsten 

zwijgen.
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2.4 Meer Woonservicegebied
Sinds 2008 staat in de Culemborgse nieuwbouwwijk Parijsch een 

multifunctioneel centrum: BonVie. Het omvat 97 (huur- en koop)

appartementen en een breed scala aan zorg- en welzijnsfaciliteiten: van 

kinderopvang en consultatiebureau tot zorgcentrale en dagopvang, 

van stilteruimte tot restaurant De Ontmoeting. De appartementen zijn 

levensloopbestendig en van vele technische snufjes voorzien. Ouderen en 

mensen met een beperking kunnen er comfortabel en zelfstandig wonen 

en krijgen desgewenst hulp op maat. Hoe werkt dit ‘nabu(u)rschap’?

•	 Eendrachtig

 Vele partijen - gemeente, woningcorporatie, medisch centrum, 

uiteenlopende zorg- en welzijnsorganisaties - profiteren van elkaar 

en werken er samen. Ook in het wijksteunpunt dat schotloos 

producten op maat levert.

•	 Welzijn

 De participanten baseren hun integrale aanpak op vier waarden 

(zeggenschap, zingeving, inclusie en veiligheid). Is daaraan voldaan, 

dan voelt iemand zich wel en kunnen zorgvragen (vaak) worden 

uitgesteld of worden voorkomen. 

•	 Vertrouwen

 Een professionele meedenker helpt bewoners met het antwoord 

op hun hulp- of zorgvraag en brengt die vraag in bij het integraal 

team. Vervolgens wordt één organisatie hoofdaannemer; deze maakt 

productieafspraken met het zorgkantoor. Culemborg heeft het idee 

van ‘meedenkers’ opgestoken in het Friese Trynwålden; daar heten ze 

‘umtinkers’.
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2.5 Meer Echt vraaggestuurd
Toen Janny Bakker in 2006 aantrad als wethouder in Huizen, nam ze zich 

voor om wat landelijk niet was gelukt bij een patiëntenfederatie, lokaal 

wél te doen slagen: de burger de volledige regie. En de gemeente als 

facilitator die ervoor zorgt dat er voldoende passend aanbod is. Vijf jaar 

later zijn vraaggestuurd werken en vraagvolgende financiering een feit. 

Wat maakt in Huizen het verschil? 

•	 Thuis

 Tijdens een eerste gesprek bij de aanvrager thuis onderzoekt een 

medewerker - met de handen op de rug - de werkelijke vraag en 

behoefte. Wat blijkt? Vaak kan iemand zelf zijn probleem oplossen. 

Lukt dat niet, dan wordt ondersteuning ingekocht bij een aanbieder 

naar keuze. 

•	 Geld

 Aanvankelijk garandeerde de gemeente de zorgaanbieders hun 

inkomsten. Inmiddels financiert ze volledig vraagvolgend: geen 

bekostiging meer aan de instelling, maar betaling per persoon. 

De gemeente liet bovendien het bestaande zorgaanbod inclusief 

limieten los: bewoners krijgen maatwerk. Wat blijkt? Vraagvolgend 

- inclusief open-eindefinanciering - levert geld op en het zorgpalet 

verschoot van kleur want de behoefte van burgers bleek anders 

dan tot dan ingeschat; zo namen het maatschappelijk werk en de 

mantelzorg af en nam de schuldhulpverlening iets toe.

•	 Werkvreugde

 Procedures verdwenen om plaats te maken voor het eigen inzicht van 

medewerkers. Zolang die maar gemotiveerd handelden in het belang 

van de burger. Wat blijkt? Plezier, voldoening en draagvlak groeiden 

enorm.

•	 Communicatie

 Aanvragers krijgen uitgebreide informatie tijdens het eerste 

gesprek thuis. Later in het traject belt de gemeente hen om ze te 

polsen over hun ervaringen. Wat blijkt? Het eerste gesprek neemt 

veel onzekerheid weg met als gevolg minder aanvragen. Het 

feedbacktelefoontje helpt de gemeente om zichzelf te verbeteren én 

toont aan dat burgers heel tevreden zijn.
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Voorbeeld

Essentieel voor het welslagen van vraaggestuurd werken is het 

draagvlak; iedereen moet erachter staan: politiek, ambtelijke top en 

werkvloer. Dat lukte in Huizen na een intensieve voorbereiding van 

twee jaar. Het proces - leren van elkaar - is immer gaande, getuige het 

volgende voorbeeld. 

Een minder valide vrouw vroeg de gemeente om een traplift. Ze ging 

namelijk verhuizen van haar flat naar een vrijstaand huis. De ambtenaar 

wees het verzoek af: ze woonde immers gelijkvloers en kon zich daar 

in haar rolstoel goed bewegen dus waarom investeren in een traplift? 

De wethouder moest deze afwijzing ondertekenen. Maar dat deed ze 

niet want wat bleek toen ze het dossier goed las? De echtgenoot van de 

vrouw begon een eigen zaak en ging veel aan huis werken (zodat hij een 

deel van de zorg kon doen). Moest hij weg, dan namen vriendinnen van 

de vrouw de honneurs waar want die woonden vlakbij het vrijstaande 

huis. Kortom: door te verhuizen hoefde de vrouw nauwelijks nog beroep 

te doen op professionele hulpverlening. Daarbij vergeleken was de 

traplift een koopje. 



3.  TILBURG: wijkaanpak 
met Familiezorg
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Met meer dan 200.000 inwoners - inclusief de dorpen Berkel-Enschot 

en Udenhout - is Tilburg de zesde stad van Nederland. Een moderne 

gemeente die na de teloorgang van de textiel in de jaren zestig, opklom 

uit een diep dal. Nu is Tilburg centrum van industrie en logistiek, 

onderwijs en cultuur en binnenkort het hart van de ‘Leisure Boulevard’ 

met onder meer Efteling, Safaripark Beekse Bergen en volop natuur 

zoals de Loonse en Drunense Duinen. Toch zingt de historie mee. Zie de 

stadsstructuur met wijken die herinneren aan de herdgangen van weleer, 

de buurtschappen van waaruit de stad groot werd. 

Precies daar ligt de sleutel van de Tilburgse Wmo. Neem de wijkgerichte 

samenwerkingsverbanden. In 2011 begonnen als pilot in twee wijken, 

in de toekomst als werkwijze in de hele stad. In de wijken ontmoeten 

beroepskrachten elkaar, speelt informele zorg door mantelzorgers en 

vrijwilligers een substantiële rol, behoudt de burger de regie en telt 

zijn gezin mee. Minder versnippering, bureaucratie en kosten, meer 

betrokkenheid, zelfredzaamheid en bovenal systeemgericht. Een 

prominente rol is weggelegd voor Familiezorg, een systeemgerichte 

werkwijze die zich als een lopend vuurtje verspreidt. Loket Z - het 

Tilburgse Wmo-bureau - is de eerste afdeling binnen het gemeentehuis 

die de omslag maakte. Niet het organisatiebelang, de regelgeving of 

het financieringsplaatje telt, maar dat wat de vragende mens en zijn 

systeem nodig hebben of juist zelf kunnen. Dat is ook de insteek van de 

betrokken organisaties: van GGZ, maatschappelijk werk en thuiszorg tot 

welzijnsinstelling, vrijwilligerscentrale en Expertisecentrum Familiezorg.

Marjo Frenk, wethouder Familiezorg zit in Tilburg tussen de 

oren. De ontwikkeling loopt al jaren, mijn voorgangers waren er 

al mee bezig. Ik ben in de gelukkige omstandigheid te menen dat 

het hier gaat lukken, dat het verder groeit. We geloven erin.

Inwoner De ziekte van mijn man trekt alle aandacht. De kinderen 
zijn nog vrij jong. Ik liep van hot naar her. Uiteindelijk klopte ik 
aan bij Loket Z. Ze kwamen hier praten. Zo ontdekte ik dat ik wil 
dat ons gezin weer gewoon gezin is. We hebben gekeken wie 
ons hierbij kan helpen. Dat waren er best veel: mijn zus en vader, 
twee vrijwilligers, de thuiszorg, de huisarts en specialist. Het 
werkt, de kinderen doen het goed en ik kan het weer aan.
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3.1 Vroeger
Regie
Organisaties die zich los van elkaar bemoeien met burgers, mensen met 

een handicap die tig loketten af moet, ouderen die verloren raken in 

een anonieme wereld... Het zal menig (grote) stad bekend voorkomen. 

Zo ging het ook in Tilburg. Tot de Wmo zich aandiende. Familiezorg 

was al bekend. Een aantal Tilburgse zorgcentra, de universiteit en het 

Expertisecentrum Familiezorg waren betrokken bij de promotie van 

Deirdre Beneken genaamd Kolmer; haar proefschrift introduceerde via 

de kunst van het ontmoeten een relationele benadering in de zorg. 

Familiezorg en Wmo leken voor elkaar geschapen: menselijke maat, 

regie bij de burger, laagdrempelig, terug naar de vertrouwde zorg en 

de focus op potenties. Genoeg redenen voor de gemeente om erin te 

springen en de verandering - ook financieel - in gang te zetten.

Combinatie
Kern van de visie die ontstond, was dat iemand die hulp behoeft, nooit 

op zichzelf staat. Zijn gezin is net zo belangrijk; partner, kinderen 

enzovoort spelen mee in zorg en ondersteuning. De gemeente 

vroeg organisaties te participeren en subsidieerde trainingen 

Familiezorg. De kracht van de systeemgerichte benadering zit immers 

Koester  
korte lijnen

Hoe groot een gemeente 
ook is, hoeveel organisaties 
zich ook bemoeien met 
zorg, hulp, ondersteuning... 
alleen kennen en gekend 
worden, werkt. Met 
uiteraard (op wijkniveau) 
voldoende mandaat voor 
de uitvoeringspartners.

8Koester korte lijnen.
Hoe groot een gemeente ook is, hoeveel organisaties 

zich ook moeien met zorg, hulp, ondersteuning ...  

alleen kennen en gekend worden, werkt.  

Met uiteraard (op wijkniveau) voldoende mandaat 

voor de uitvoeringspartners.
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in de combinatie van microniveau (hulpvrager, gezin, omgeving), 

mesoniveau (samenwerking hulpverleners) en macroniveau (bestuurlijke 

samenwerking en samenwerking tussen instellingen). Hogescholen en 

ROC namen Familiezorg in hun onderwijs op.

Intern ging de gemeente er eveneens mee aan de slag want ‘eerst in 

kleine clubjes proberen en vandaaruit verder groeien’. Zo’n clubje is 

Loket Z. Aanvankelijk telde de stad acht loketten, open van negen 

tot vijf. Nu zijn er vier met beperkte inlooptijden. Daarentegen gaan 

de Z-medewerkers op huisbezoek. Aan hun intake kan het hele gezin 

meedoen. Op zoek naar de vraag achter ieders vraag en die van het 

systeem. Gevolgd door de inventarisatie wat ieder voor zich, het systeem 

en hun omgeving nog wel en niet meer kunnen oppakken.

Waar de gemeente ook tijdig mee begon, was vrijwilligerswerk. Enerzijds 

via WZSW (Wonen, Zorg en Service in de Wijk) dat tegen een laag tarief 

allerhande hulp biedt aan 65-plussers. Anderzijds via de informele 

zorg van Contour waarin vrijwilligers een tijdje meelopen met hun 

cliënten om ze praktisch, sociaal en/of emotioneel verder te brengen. 

Ondertussen zocht de gemeente naar een manier om informele zorg, 

Familiezorg en Wmo in de wijk samen te brengen. Dat werden de pilots 

die in 2011 draaiden.

Stefanie Boland, ambtenaar Enige bescheidenheid siert de 
gemeente. Vaak willen we het snel voor elkaar hebben want 
de politiek zegt: ‘kom nou met resultaten’, ‘waar blijft de 
blauwdruk?’, ‘hoe ga je dat regelen?’ Maar dat bijt met het 
proces waar je in zit. Je kunt niet zeggen: ‘Organisaties, zus en zo 
gaan we het doen.’ Je probeert hen mee te nemen, hen te helpen 
om onze visie handen en voeten te geven. We leggen het niet op, 
we vragen hen om mee te doen. Als ze dan ‘ja’ zeggen heeft dat 
meer effect dan wanneer we ze een zak met geld geven.

Inwoner Het was echt niet altijd koek en ei. Ik heb heel wat 
keren mijn verhaal moeten doen en ben tegen muren opgelopen. 
Ambtenaren werkten langs elkaar heen, één en al bureaucratie. 
En ineens kon het wel. Het mag toch niet dat je voor een 
succesvolle afhandeling afhankelijk bent van de mensen die je bij 
je aanvraag tegenkomt? 
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Elise Boone, manager informele zorg Contour Het aantal 
vrijwilligers is gegroeid van 180 naar 1000. Dat komt zeker omdat 
organisaties ons beter weten te vinden. Maar ook vanwege de 
zingeving die vrijwilligers ervaren. Puur door het geven van tijd 
en aandacht help je iemand verder, wordtie krachtiger. Ook 
krijgen onze vrijwilligers scholing in Familiezorg. Dat steunt hen 
om breder te kijken, om oordeelvrij bij mensen thuis te komen, 
zich in te voegen. Verder is belangrijk dat Contour als vangnet 
werkt. Vrijwilligers en hulpvragers kunnen bij ons terecht als het 
niet klikt, het anders loopt dan gedacht of bij moeilijke kwesties...

Tips

•	 Respecteer	organisaties	om	wat	er	goed	gaat,	bouw	voort	op	

goede resultaten van eerdere projecten, geef gelegenheid om in 

te stappen en blijf prikkelen om de kanteling te maken.

•	 Formuleer	een	uitgebalanceerde	visie	op	(Familie)zorg	en	(keten)

samenwerking. Probeer het op kleine schaal uit, pluk eerst het 

laaghangend fruit en groei vandaaruit verder. Borg het proces.

•	 Stimuleer	korte	lijnen	tussen	zorgverleners	op	wijkniveau.	Zorg	

dat iedereen elkaar kan vinden. Regel het overleg maar zit het 

als gemeente - opdrachtgever en projectleider - niet zelf voor.

Theorie Familiezorg
(ontleend aan Lucia Tielen)

Waarom spreekt Familiezorg beleidsmakers, politici en zorgverleners zo 

aan. Vier redenen. 

•	 Hart

 Het draait bij Familiezorg om de relatie tussen zorgvrager en zijn 

gezin: partner, kinderen, andere familieleden, vrienden... Dat wat de 

zorgvrager is overkomen - ziekte, ongeluk, chronische aandoening... 

–	beïnvloedt	ook	hen	en	hun	onderlinge	verhouding.	Precies	daar	

zit ook de kracht; zonder deze relatie zou je als mantelzorger niet 

eens de motivatie vinden om jarenlang en intensief voor je naaste te 

zorgen. 
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•	 Dialoog

 Familiezorg begint met een ‘rondetafelgesprek’ waarin ieder zijn 

verhaal vertelt, zijn vragen, behoeften ontdekt. Ook in de gesprekken 

daarna draait het om open communicatie. Dat leidt aantoonbaar tot 

minder stress.

•	 Afstemming

 De integrale aanpak van Familiezorg behoeft geen nieuwe lichting 

beroepskrachten. Maar wel professionals die oog hebben voor het 

gezinssysteem, die zich realiseren hoe groot het effect op iedereen is 

als één gezinslid iets overkomt. Familiezorg stemt af, geeft daar zorg 

waar gezinnen vragen, problemen en wensen hebben. En dat vergt 

de bereidheid van hulporganisaties om het eigen belang onderschikt 

te maken aan het belang van het gezin, om daadwerkelijk in te 

voegen, vertrouwen te geven, echte interesse te tonen. Richting 

gezin én richting (collega’s van) andere organisaties.

•	 Effect

 Familiezorg heeft zichtbaar effect op de mensen die ermee werken. 

Zij voelen zich meer betrokken dan voorheen, melden zich minder 

ziek en hebben meer lol in hun werk. Bovendien durven ze hun 

collega’s gemakkelijker aan te spreken over houding, gedrag en 

andere werkgerelateerde zaken; een openheid die ook de relationele 

verhoudingen ten goede komt.
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3.2 Verder
Huisbezoek
De troeven in de pilots zijn divers. Als eerste de intake. Iedereen die 

dit doet - Loket Z of hulpverlening - is vertrouwd met Familiezorg. 

De intaker gaat op huisbezoek en zit met hulpvrager, gezinsleden, 

mantelzorgers om tafel. Vaak begint het met de foto van het kleinkind, 

het hondje dat ronddartelt, de bloemen in de tuin... Dat maakt de 

overstap naar de hulpvraag gemakkelijker. De intaker stelt wedervragen: 

‘Hoe redt u het, hoe pakte u het eerder aan, wat ging er toen goed, wat 

is er nu aan de hand, wat betekent dat voor u, wat wilt u zelf dat er 

gebeurt, waarmee bent u geholpen..?’ 

Soms	is	nóg	een	bezoek	nodig	of	wordt	een	genogram	gemaakt	dat	

inzicht biedt in het gezinssysteem. Er komt een verslag met maatwerk (‘In 

dit gezin...’). De volgorde van dat maatwerk is trouwens standaard: wat 

kan de hulpvrager met zijn netwerk zelf, welke collectieve en algemene 

voorzieningen werken en - pas dan - welke individuele hulp moet er 

komen? In Tilburg is Loket Z verantwoordelijk voor de uiteindelijke (en 

eenmalige) indicatie.

Ontzorgen
Iedereen kan de bal aan het rollen brengen: hulpvrager, professional, 

vrijwilliger, familielid, buurtbewoner... Nu komt de tweede troef om de 

hoek kijken: de (twee)wekelijkse ontmoetingen tussen de professionals 

die allemaal in één wijk opereren. Tijdens dit werkoverleg wisselen ze 

uit, stemmen af, verwijzen door, spreken één taal. De eerste resultaten 

bemoedigen: tevreden hulpvragers en effectieve samenwerking, 

creatieve verbindingen en aan elkaar geknoopte hulplijntjes. 

Handelingsverlegenheid (‘Wat moet ik met deze situatie?’) behoort tot 

het verleden en sneller dan voorheen, wordt de zorg aangepast aan 

(nieuwe) omstandigheden.

Het werkoverleg in de wijk is een middel om op dezelfde wijze te leren 

werken. Doel is dat de professionals als vanzelf hun inzet afstemmen 

waardoor de ontmoetingen overbodig worden. Belangrijk is de 

vertrouwdheid met Familiezorg: verder kijken dan de eerste hulpvraag, 

achterliggende knelpunten oppikken, oog hebben voor de draagkracht 

en draaglast van de hulpvrager en zijn netwerk, het potentieel 

mobiliseren en leren ontzorgen, de hulp aan anderen over te laten. 
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Wederdienst
Ontzorgen levert geld op én energie. Mensen willen niet afhankelijk van 

zorg zijn, bewijzen een ander graag een wederdienst, zoeken de balans 

tussen geven en nemen. Zo verschijnt troef drie: de informele zorg. Die is 

integraal onderdeel van de gemeentelijke visie, de Wmo en de kanteling. 

Naast vrijwilligers die voor bepaalde tijd een gezin ondersteunen, 

kent Tilburg poules van wijkvrijwilligers en hand-en-spandiensten 

voor ouderen. Hier ontstaat overlap: mensen die aan de ene kant 

professionele zorg krijgen, steken aan de andere kant een helpende 

hand uit of ontdekken dat ze voor een ander van betekenis kunnen 

zijn. Prettige bijkomstigheid: Tilburg is van oudsher een stad met veel 

actieve vrijwilligers. Dat helpt bij het zoeken naar de juiste mix tussen 

vrijwilligerswerk en professionele hulp, bij het slaan van bruggen tussen 

burgers.

Ellen Schakel, ambtenaar Loket Z Het ene gezin is geholpen 
met erkenning van de mantelzorger door bijvoorbeeld de 
inzet van een vrijwilliger, het andere met een uur professionele 
begeleiding, een derde met een buurthuisactiviteit. De richtlijnen 
van het CIZ zijn vaak te star. Wij hebben meer vrijheid, kunnen 
ook variëren met onze uren. Dat voelt als taakverrijking.

Inwoner Een dag na het bezoek van de gemeente kwam er 
al iemand van de thuiszorg om een formulier in te vullen en 
weer een dag later had ik hulp. Nu ik die mensen ken, bel ik 
gemakkelijker, durf ik meer, ga er zelfs weer op uit.

Peggy Trienekens, ambtenaar Veel professionals zijn opgeleid 
om te praten. Maar soms lukt het mensen niet hun huis bij te 
houden. Dan moet je iemand sturen die het schoonmaakt. Dat 
is anders dan eerst praten  ‘goh hoe komt het allemaal’  terwijl 
de kakkerlakken onder de deur uitkomen. Soms moet je gewoon 
doen. Vandaaruit bouw je verder, voelen mensen de ruimte om 
iets aan hun achterliggende probleem te doen.

Elise Boone, manager informele zorg Contour De kracht van 
informele zorg is het menscontact. Cliënten voelen ‘die of die 
komt echt voor mij, kiest ervoor, kijkt niet op de klok’. Soms is de 
vrijwilliger nog de enige opening, wijst het gezin andere hulp af. 
Daarom is het belangrijk dat ónze professional die de vrijwilligers 
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begeleidt, aan tafel zit met andere professionals, dat je weet wie 
wie is, dat je elkaar vindt, de telefoon pakt, hulp aanbiedt die wel 
aanslaat. Heb je het vertrouwen van cliënten, dan kom je verder.

Inwoner Ook al ben ik 84, ik wil hier blijven. Maar ramen lappen 
en meer van die dingen lukt niet. De buren vonden het vies. Via 
de ouderenwerker in het buurthuis kwam Trudy in mijn leven. 
Een jonge meid. Ik help haar met de vensterbanken, houd de trap 
vast, maak de emmer schoon. De tuin doen we ook samen. We 
lachen veel en praten soms. Dan vertelt ze haar verhaal en luister 
ik. De buren klagen niet meer. Ik ben meer dan tevreden.

Tips

•	 Voorkom	dubbele	indicatiestellingen;	werk	zo	samen	dat	één	

intake genoeg is, dat één bureau of loket toetst, indiceert en 

basis biedt voor doorstroming naar andere zorg of hulp.

•	 Realiseer	je	dat	veel	vragen	van	burgers	welzijnsvragen	zijn,	dat	

dure zorg lang niet gewenst of nodig is.

•	 Bouw	in	je	subsidie	prikkels	in	die	anders	zijn	dan	nu.	Bedenk	

nieuwe middelen zoals pools van ZZP’ers of vrijwilligers. Stuur 

aan op effecten en resultaten bij individu, bij organisaties en in 

het veld.

Theorie Systeemdynamiek
(ontleend aan Eelco de Geus)

Therapeuten als Nagy, Satir en Hellinger maakten het systemisch werken 

in gezinnen en families bekend. Dezelfde wetmatigheden, verhoudingen 

en	thema’s		die	ons	meestal	onbewust	beïnvloeden		gelden	voor	

organisatie(systemen).

•	 Ordening

 Daar waar mensen samenzijn, ontstaat een ordening gebaseerd op 

loyaliteit, trouw, binding. Deze krachten houden het systeem, de 

organisatie, het bedrijf bijeen én in beweging. Zijn ze in gevaar, dan 

kunnen we heftig reageren. Denk aan schuldgevoelens, ziekte, ruzie, 

doelloosheid... Ons geweten speelt op omdat we ten diepste het 

systeem willen behouden.
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•	 Principes

 Het geweten bewaakt drie bindingsprincipes: iedereen heeft recht op 

een plaats (waar je gewaardeerd en erkend wordt), elk systeem kent 

een natuurlijke ordening (gebaseerd op belang, verantwoordelijkheid 

en tijdsduur) en er moet evenwicht zijn tussen geven en nemen. 

Wordt er tégen deze principes gehandeld, dan zie je reacties als 

elkaars plek innemen of gedrag overnemen, taken uit de weggaan of 

juist naar je toetrekken, je oververantwoordelijk gedragen of juist ‘je 

snor drukken’.

•	 Leiderschap

 De leider in het systeem stelt zich terughoudend op. Hij staat 

tegelijk op de eerste en op de laatste positie, hij beschermt en geeft 

ruimte, heeft overzicht en schept voorwaarden, creëert en bewaakt 

waardoor anderen kunnen doen wat ze moeten doen. Krijgt een 

leider onvoldoende erkenning en waardering, dan verzwakt het 

systeem en komen de principes onder vuur te liggen.

•	 Perspectief

 Systemisch denken en handelen betekent veranderen van houding. 

Medewerkers krijgen het geheel beter in zicht, hebben oog voor 

de natuurlijke ordening, erkennen ieders plaats, dragen bij aan het 

evenwicht. Ze stellen vragen als ‘wie is aan wie loyaal?’, ‘wie wordt 

buitengesloten, vergeten of niet erkend?’, ‘wie neemt wat van wie 

over?’, ‘wat geef ik en wat krijg ik?’ Systemische verstrikkingen 

worden zichtbaar waarna interventies kunnen bijdragen aan een 

stabielere en effectievere systeemdynamiek.

Het mag evident zijn dat organisaties die werken met Familiezorg, de 

waarden van de systemische dynamiek onderschrijven. Het zou wringen 

als medewerkers die met hun cliënten de gelijkwaardige dialoog 

aangaan, in hun organisatie directieve leidinggevenden en starre regels 

treffen.
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3.3 Vooruit
Inzichten
Het is nog te vroeg voor keiharde conclusies over het beleid in Tilburg. 

Toch pakt de gemeente door. Omdat men ervan overtuigd is dat alle 

betrokkenen baat hebben bij de systemische en relationele benadering 

want vraaggericht, preventief, duurzaam én goedkoper.

De overtuiging is één, de praktijk is twee. Daar moet nog een en ander 

gebeuren. Bijvoorbeeld uitbreiding en onderhoud van Familiezorg. 

Uitbreiding in alle Tilburgse wijken en - met zachte hand - onder zorg- 

en welzijnsinstellingen. Onderhoud via intervisie op de werkvloer: leren 

kijken en vragen zonder oordelen, open feedback geven en reflecteren 

op eigen handelen.

Familiezorg heeft meer consequenties. Namelijk dat de échte hulpvraag 

helder komt bovendrijven. En dat leidt tot een ander aanbod, tot meer 

welzijn in de wijk, tot specialistische zorg bij mensen thuis. Door deze 

verschoven verhoudingen zullen zorg- en welzijnsinstellingen zichzelf 

opnieuw moeten uitvinden.

Netwerk
Ook bij hulpvragers valt een wereld te winnen. Soms durven ze 

nauwelijks een beroep te doen op hun eigen netwerk. De gemeente wil 

deze vraagverlegenheid vervangen door eigen kracht. Professionele zorg 

gaat alleen naar mensen die het zelf niet kunnen. Wat verder speelt, is 

de mogelijke spanning tussen regie en vertrouwen. Beide liggen bij de 

hulpvragers maar kunnen botsen op het terrein van het werkoverleg 

waar professionals over hen praten. Open communicatie voorkomt 

wantrouwen.

Last but not least de gemeente Tilburg. Ze streeft naar een civil society 

waar mensen hun weg vinden richting welzijn, wonen, werk en zorg. 

Daarom zet ze meerdere middelen in (bijvoorbeeld ook wijkvrijwilligers 

en multifunctionele accommodaties), faciliteert samenwerking, versterkt 

micro- en mesoniveausystemen, verkiest kwaliteit boven kwantiteit, 

controle en beheersing, stimuleert ontkokering bij zichzelf én bij alle 

organisaties die met ‘Wmo Tilburg’ van doen hebben.
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Elise Boone, manager informele zorg Contour Zowel bij 
professionals als onze vrijwilligers is ontschuldigen belangrijk: 
zonder oordelen in een gezin binnenkomen. Professionals leerden 
dat tijdens hun opleiding maar toch zakt dat in. Bij de training 
Familiezorg en de intervisie die erop volgt, vallen de kwartjes en 
durven mensen elkaar te bevragen: ‘Hé, ik zie dat je dat en dat 
doet...’

Inwoner Ik heb het nodig dat er soms iemand naast me zit. Als 
ik moet bellen naar de dokter ofzo. Ik zeg vaak dat het best gaat. 
Maar omdat ze me nu kennen, hebben ze het door als dat niet 
echt is. Dat is goed. Daarna weet ik weer wat ik wil.

Ellen Schakel, ambtenaar Loket Z Wij van Loket Z zijn 
begonnen met de kanteling en merken dat het steeds verder 
gaat. Eerst bij onze backoffice die de aanvragen afwerken. 
Ze zeggen niet meer ‘Maar daar mocht drie uur hulp in de 
huishouding en nu ineens geef je meer.’ Ze weten dat het om 
maatwerk gaat. Ook bij Inkomensondersteuning wordt de mens 
en zijn beperking leidend. Een aantal collega’s ging mee op 
training, kent nu ook Familiezorg. Het is belangrijk dat iedereen 
die klantcontact heeft binnen de gemeente, zo kijkt en werkt.

Marjo Frenk, wethouder Veel instellingen zien de urgentie en 
zijn betrokken bij bijvoorbeeld de samenwerking in de wijken. 
Straks  als delen van de AWBZ en de jeugdzorg eveneens naar 
ons komen  wordt nog meer mogelijk, al heb ik nog geen beeld 
hoe het precies zal gaan. Ik ben ervan overtuigd dat als wij de 
bezuinigingen op een goede manier doorvoeren, daar de kans 
ligt om de dingen beter te doen. Maar dan moeten wij en met ons 
andere overheden en organisaties, de blik naar buiten richten en 
de handen ineen slaan, ontschotten, onze medewerkers mandaat 
geven, het systeem van interne en externe samenwerking 
veranderen... Onze taak als gemeente? Visie, financiële prikkels, 
nieuwe initiatieven aanwakkeren.
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Tips

•	 Leer	van	dorpen	wat	gemeenschapszin	is,	aandacht	voor	elkaar.	

Vertaal dit naar wijken in je stad, inclusief de ruimte voor eigen 

maatwerk.

•	 Geef	mensen	de	vrijheid,	werk	met	zelfsturende	teams,	durf	

je eigen organisatie in beweging te brengen. Houd vol, heb 

vertrouwen en geduld: veranderingen vragen tijd. 

•	 Doorbreek	verkokerde	hulpverlening	en	ambtelijke	structuren.	

Zorg dat je medewerkers betrokken zijn bij de praktijk en 

dat leidinggevenden nut, noodzaak en plezier zien van de 

nieuwe werkwijze. Blijf die werkwijze promoten, inoefenen en 

aanpassen.

Theorie Wij
(ontleend aan onder andere Peter Senge)

Er was eens een autofabriek die een geheel nieuwe auto op de markt 

wilde brengen. Voor ontwerp en ontwikkeling kregen zo’n duizend 

ingenieurs vijf jaar de tijd en vele miljoenen dollars. De ingenieurs 

gingen in subteams aan de slag. Maar hoe ze ook hun best deden, het 

werk vlotte niet. 

Tot een paar ingenieurs onderzocht hoe de teams eigenlijk werkten. Ze 

ontdekten het quick-fixes-patroon dat zich vooral voordeed bij lastige 

ontwerpproblemen. In plaats van zich te richten op de fundamentele 

bron van het probleem, sleutelden de subteams snel een oplossing in 

elkaar. Dat kostte minder tijd en maakte de teams onafhankelijk van 

elkaar waardoor ze meenden de vaart er beter in te kunnen houden. Het 

grote - onbedoelde - neveneffect was echter: nieuwe problemen voor 

de andere subteams dus extra werk. Waar stress en wantrouwen stegen, 

daalden kwaliteit en samenwerkingszin.

De subteams bevrijdden zich uit deze gevangenschap door het besef dat 

ze dit patroon samen hadden geschapen: elk team deed wat voor zijn 

team het beste was want niemand overzag het grote geheel. Eigenlijk 

was er geen zondebok aan te wijzen; aan het doorschuifsysteem was niet 

de ene of de andere schuldig - directie, baas of collega, andere teams, 

productieafdeling of de markt - maar alle duizend ingenieurs met elkaar.
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Toen dit ‘zij’ had plaatsgemaakt voor ‘wij’ en de groep ingenieurs 

zichzelf als oorzaak van het probleem zag, lag de weg open voor andere 

bewustzijnsinzichten. Er ontwikkelde zich een nieuwe mentaliteit met 

samenwerking als gemeengoed. Het resultaat? Binnen vier jaar een 

nieuwe auto op de band en flink wat dollars over van het budget.
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3.4 Meer Frontlijnteams
‘Never waste a good crisis’ ofwel ‘meer met minder geld doen’, 

is het motto in Amsterdam. De stad gaat terug naar de basis: 

samenlevingsopbouw. Sinds 1 januari 2012 heeft elk stadsdeel zijn 

eerste frontlijnteam voor kwetsbare huishoudens. Bij de voorbereiding 

waren alle diensten in het sociale domein en de stadsdelen 

betrokken. Eensgezind, want de onvrede over de spaghetti aan 

financieringsstromen, opdrachtgevers en instellingen is groot. De 

decentralisatie beidt de kans om de effectiviteit en efficiëntie verhogen. 

Hoe doet Amsterdam dat?

•	 Voortbouwen

 Het wiel hoeft niet te worden uitgevonden. De aanpak van multi-

problemgezinnen, de ‘top 600-jeugd’, dak- en thuislozen, werkt al: 

één huishouden, één plan, één regisseur (frontlijner), één budget. 

Geen riedel aan zorgverleners of zware trajecten. 

•	 Eigenstandig

 De frontlijners krijgen budget, zeggenschap en mandaat. Ze 

nemen besluiten en zetten acties in gang. Ze zijn deel van - door 

de gemeente geregisseerd - teams die bestaan uit medewerkers 

van verschillende instellingen waarvan de samenstelling varieert 

per buurt. Het team kijkt generalistisch, brengt casussen in en 

Ontkoker

Diensten en afdelingen 
zitten vast in wat moet als 
ze afgedreven zijn van waar 
het werkelijk om draait. 
Er is moed nodig om de 
gemeente open te gooien, 
dwarsverbanden en verbin-
dingen aan te gaan. Dat 
geldt natuurlijk ook voor 
organisaties (onderling).

9Ontkoker.
Diensten en afdelingen zitten vast in wat moet als ze 

afgedreven zijn van waar het werkelijk om draait.  

Er is moed nodig om de gemeente open te gooien, 

dwarsverbanden en verbindingen aan te gaan.  

Dat geldt natuurlijk ook voor organisaties onderling.
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verdeelt het werk. Direct gaat de frontlijner naar het huishouden om 

vertrouwen te winnen, inzicht te krijgen en een buurtnetwerk op te 

bouwen met scholen, huisartsen, vrijwilligers enzovoort.

•	 Eigen	kracht

 Kernvraag is: ‘Hoe ga je jouw probleem oplossen?’ En daarna: 

‘Heb je familie of vrienden die jou daarbij kunnen helpen?’ Inzet 

is het huishouden te helpen zichzelf te helpen en diens netwerk 

te ondersteunen. De stappen die een mens zelf maakt, blijven 

immers het beste hangen. Daarom richt de hulp zich vooral op het 

alledaagse, al blijft er een - kleine - groep die intensieve zorg nodig 

heeft.
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3.5 Meer Burgernet
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeenten 

(VNG) en burgers; het beoogt meer veiligheid. Oud-rechercheur 

en pakkansexpert Jankees van Baardewijk nam dit initiatief ‘van 

burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’ en kreeg het ministerie 

achter zich. Na een geslaagde pilot wordt Burgernet over Nederland 

uitgerold. Hoe werkt het?

•	 Melden

 Een kind, patiënt of oudere wordt vermist. Iemand ziet een inbraak, 

misdrijf of geweld. De meldkamer wordt gebeld.

•	 Signalement

 Als personen, voertuigen of anderszins goed beschreven 

zijn, stuurt de centralist een sms- of voicemailbericht naar de 

burgernetdeelnemers.

•	 Uitkijken

 Zij hoeven slechts op te letten. Zien ze iets, dan bellen ze de politie 

die gericht in actie kan komen. Nadien krijgen ze bericht over het 

resultaat.

Blijf alert

Integratie - zowel extern 
als intern - is geen fase, 
het is een kwaliteit die on-
derhoud vergt: regelmatig 
stilstaan, reflecteren en ver-
volgens bijstellen. Hetzelfde 
blijft het nooit.

10Blijf alert.
Integratie – zowel extern als intern – is geen fase,  

het is een kwaliteit die onderhoud vergt: regelmatig 

stilstaan, reflecteren en vervolgens bijstellen.  

Hetzelfde blijft nooit.
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Literatuur en meer
De theorie bij ‘Hoogeloon’ komt uit:

•	 Ontketende	dienstverlening,	John	van	der	Torn,	Uitgeverij	Lemma	BV,	

Utrecht, 2005, ISBN 90 593 1419 0.

 John van der Torn is een van de twee grondleggers van Hasper en van 

der Torn, begeleiders van veranderingsprocessen, het bureau dat deze 

uitgave verzorgde. Zie verder www.hvdt.nl.

•	 Het	Rijnland	boekje,	Principes	en	inzichten	van	het	Rijnlandmodel,	 

Jaap Peters en Mathieu Weggeman, 2009 EAN 978 90 470 0209 3.

 Zie ook www.jaappeters.nl.

De theorie bij ‘Heumen’ komt uit:

•	 Organisaties	in	ontwikkeling	Zicht	op	de	toekomst,	 

Prof. Dr. B.C.J. Lievegoed, Lemniscaat, 1993, ISBN 90 606 9123 7.

•	 Ontketende	dienstverlening,	John	van	der	Torn,	Uitgeverij	Lemma	

BV, Utrecht, 2005, ISBN 90 593 1419 0. John van der Torn is een van 

de twee grondleggers van Hasper en van der Torn, begeleiders van 

veranderingsprocessen, het bureau dat voor deze uitgave onder meer 

het onderzoek deed. Zie verder www.hvdt.nl.

•	 Theorie	U	Leiding	vanuit	de	toekomst	die	zich	aandient,	 

C. Otto Scharmer, Uitgeverij Christofoor, 2010, EAN 978 90 603 8632 3. 

 Zie ook www.ottoscharmer.com.

De theorie bij ‘Tilburg’ komt uit: 

•	 Methode	familiezorg,	op	de	driesprong	van	theorie,	beleid	en	praktijk,	

Lucia Tielen, Expertisecentrum Familiezorg, Provincie Noord-Brabant 

en Tranzo, Academische Werkplaats Ouderenbeleid en Familiezorg 

(Universiteit van Tilburg), 2010. Te downloaden via  

www.expertisecentrumfamiliezorg.nl. 

 Op www.expertisecentrumfamiliezorg.nl en op  

www.universiteitvantilburg.nl/tranzo staat meer info  

en literatuur over Familiezorg. 

•	 Systemisch	denken	en	handelen	in	organisaties	(artikel),	 

Eelco de Geus. Te downloaden via www.system-aufstellungen.at.

•	 Presence	Een	ontdekkingsreis	naar	diepgaande	verandering	in	mensen	

en organisaties, Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski,  

Betty  Sue Flowers, Academic Service, 2006, ISBN 90 526 1526 8.
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