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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VERSLAG TWEEDE LANDELIJKE BIJEENKOMST VILLAGE DEALS 

 

19 januari vond de tweede landelijke bijeenkomst van de Village Deals plaats. 

Het thema van de middag was ‘terugkijken en vooruitblikken’. 

 

Plenair programma en presentaties 

Han Noten, burgemeester van Dalfsen en voormalig voorzitter van de transitiecommissie Sociaal 

Domein, nam ons mee in het ontstaan van de gezondheidszorg en de beweging naar steeds 

verdere specialisatie. Alleen al in de jeugdzorg bestaan op dit moment 150.000 productcodes. De 

decentralisatie in het sociaal domein heeft als doel ons steeds verder uitdijende zorgsysteem in te 

dammen, de klant veel centraler te stellen en ook meer zeggenschap over de eigen zorg en 

ondersteuning te geven. Hij gaf ook aan hoe binnen de wetten Wmo, Jeugd en Participatie heel 

veel ruimte is opengelaten voor afweging en besluiten van bestuurders van gemeenten zelf om 

datgene te doen wat nodig is om een bewoners te ondersteunen. Er staat in de wetten weinig wat 

niet mag. De wetten (ook in combinatie) bieden weinig belemmeringen, het zijn de gemeenten en 

professionals zelf die de schotten creëren. Zo mag Wmo geld gebruikt worden voor schuldsanering 

als dit vanuit het belang van de cliënt onderbouwd is. Hij pleitte voor het gebruik van de 

omgekeerde toets: biedt eerst de oplossing, zoek dan de wet erbij die je ruimte biedt voor dit 

handelen. Dat biedt minder duidelijke en veilige kaders voor professionals en bestuurders maar 

biedt een grotere kans op werken vanuit de bedoeling en een minder complex zorgsysteem.  

 

Han Noten schetste een aantal problemen en adviezen aan de aanwezige bestuurders. 

1. Bestuurders, denk na of u met uw besluiten de ‘coördinatie’-kluwen vergroot of versimpeld. 

2. We kijken teveel naar hoe de situatie van cliënten afwijkt van ons ideaalbeeld. (Slecht) 

diagnosticeren is een ziekte van deze maatschappij. 

3. Moeten we interventies plegen gericht op ‘gezond maken’ of ‘goed leven’? 

4. In het sociaal domein behandelen we context afhankelijk, gericht op het goed functioneren 

in het eigen leven en de samenleving.  

5. Ga als raadslid op pad met professionals, bezoek bewoners. Ken de casuïstiek en vertel de 

verhalen van burgers in de raad. Voer het gesprek met de samenleving.  

 

Annet den Hoed, projectleider van Movisie voor het onderzoek bij de Village Deals, gaf een korte 

impressie van de tussenresultaten van het onderzoek. Hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Wat 

kunnen wethouders en raadsleden doen, en wat moeten ze laten, om de integrale ondersteuning 

van mensen en gezinnen met een hulpvraag op meerdere gebieden, te stimuleren, te ondersteunen 

of op zijn minst niet te frustreren, waarbij ruimte is voor oplossingen van mensen zelf?’ 

Annet gaf aan dat er grofweg vier stijlen bij bestuurders te onderscheiden waren: de bewaker, de 

strateeg, de idealist en de manager. De thema’s die bij alle bestuurders van de Village Deals steeds 

terugkomen zijn: de kunst van het grenswerk, het belang van informeel en de oefening in geduld. 

 

Workshops  

Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden illustreerde hoe 1% van de bewoners met 

een ondersteuningsbehoefte, een meervoudige ondersteuningsvraag hebben maar 30% van de 
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kosten vanuit het sociaal domein vragen. Hij illustreerde hoe deze hoge maatschappelijke 

investeringen vaak helemaal niet effectief worden ingezet en ook de zorg en begeleiding niet-

effectief georganiseerd is. Na de 4e hulpverlener wordt het probleem niet kleiner maar eerder 

groter. Ook maatschappelijke netwerken sluiten deze mensen uit, omdat deze mensen niet zoveel 

kunnen bijdragen aan deze netwerken. Dit vraagt om een herontwerp van de bodem van de 

verzorgingsstaat.  

 

Professionals hebben te maken met gestolde, dikke werkelijkheid op papier. Er moet ruimte 

gemaakt worden voor de professional om weer meer moreel en anders te handelen en zelf keuzes 

te maken. Het vraagt om een betere onderbouwing van de vraag waarom je ongelijke gevallen ook 

ongelijk behandeld. Daarbij geeft redeneren vanuit de driehoek van legitimiteit, betrokkenheid 

(mensen zelf problemen laten oplossen) en rendement een goed handvat. Hij pleitte ook voor het in 

kaart brengen van onbedoelde effecten van beleid, iets wat beleidsmakers overslaan. Door de 

zwarte zwanen van beleid beter te analyseren zien we ook de structurele patronen in het 

onvermogen van het systeem en kunnen we oplossingen zoeken. Zoek daarbij naar ondersteuning 

die een doorbraak in een situatie kan forceren waardoor de bestaanszekerheid sterker wordt. Vaak 

gaat het dan om inkomen, huisvesting of veiligheid. Aan de hand van casuïstiek gingen de 

projectleiders aan de slag om te kijken welke ruimte professionals kunnen pakken binnen het 

huidige systeem en uit de routine van de bestaande werkwijze kunnen breken. 

 

Onder leiding van Bert Otten spraken de bestuurders (wethouders en twee raadsleden -uit 

Weststellingwerf) over bestuursstijl, succesfactoren en samenwerking met de raad.  

De meeste wethouders herkennen zich in de bestuursstijl van de strategische idealist. Je moet wel 

een idealist zijn als je in deze baan stapt. Maar strategie is ook nodig, je wil tenslotte je ideaal 

realiseren. 

Eén wethouder noemt zich liever een idealistische strateeg. De nadruk moet toch liggen op 

resultaat.  

Het idealisme, het gedreven verhaal, moet je ook delen in het college. Het is belangrijk om daar de 

maatschappelijke opgave centraal te stellen, en daarop binnen het college de verbindingen te 

leggen. Toch is men ook wel eens een manager. Soms tegen beter weten in: het blijft een kunst om 

op je handen te blijven zitten. Soms juist bewust wel, met instemming van de betrokken 

ambtenaren. 

Voor een aantal wethouders is spreken over een bepaalde bestuursstijl minder relevant. Het is 

uiteindelijk een sprong in het diepe. Beter is het open te staan om nieuwe dingen te leren. 

Het wordt echter wel van belang geacht om een eigen stijl te ontwikkelen, en niet uit te gaan van 

een handreiking of model. En van de fouten die je daarbij maakt te leren, nog beter is het om die 

direct te delen met de raad. 

Waar de een wars is van eigen profilering, en het accent wil leggen op een gezamenlijke opgave en 

succes, vindt de ander dat een eigen profiel wel belangrijk is. 

Tot slot: bestuursstijlen an sich zijn misschien niet zo boeiend, maar helpen toch wel om alert te zijn 

op eigen valkuilen. 
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Over succesfactoren: lang is gesproken over de aanpak van Weststellingwerf. Zij besloten om 

vanaf de start van de decentralisaties zoveel mogelijk maatschappelijk werkers in eigen dienst te 

nemen, en deze professionals, in overleg met de raad, zoveel mogelijk eigen ruimte te geven. Zij 

hebben de beschikking over een centraal, integraal budget. Aan de basis van deze aanpak lag een 

visie met breed draagvlak. Overigens doet de gemeente niet alles zelf. Dat wat ze door hun grootte 

niet kunnen, bijvoorbeeld gespecialiseerde jeugdzorg, gebeurt in de regio Friesland.  

 

De schaal van deze gemeenten is ook de basis voor succes: de gemeente is klein genoeg voor 

korte lijnen, maar groot genoeg om het zelf te doen of doelmatig hulp te vragen aan je buren. 

Teylingen heeft de afgelopen anderhalf jaar 100 casussen opgepakt en opgelost. In 5 gevallen 

heeft de wethouder een oplossing moeten doorzetten. Deze aanpak maakte echt verschil voor 

bewoners. 

Uitgangspunt wordt gaandeweg: ongelijke casussen mogen we ook ongelijk behandelen, in plaats 

van de het oude gelijkheidsdenken. Ideaal is dat de doorzettingsmacht van de wethouder helemaal 

niet meer nodig is: dat vergt dat eenieder ontschot kan werken. Weststellingwerf meldt dat de 

ambtenaren daartoe beschikken over een soort handgeld van 20 mille om snel oplossingen te 

kunnen bieden. Het voelt steeds ‘veiliger’ dit bedrag ook daadwerkelijk aan te spreken. 

 

De bestuurders zijn unaniem in de opvatting dat er altijd een oplossing mogelijk is, soms met het  

risico dat tegen bestaande regels in te handelen. Dan moet je dat als college bespreken en 

gezamenlijk besluiten toch door te zetten. 

 

Hoe is de relatie met de raad of groepen in de gemeenschap? Er zijn twee raadsleden aanwezig: 

voor hen is maatstaf dat ze beleid of oplossingen moeten snappen. ‘We willen het op een 

verjaarsfeestje kunnen uitleggen’. De raad moet betrokken worden en betrokken zijn. Dat kan op 

allerlei manier, bijvoorbeeld een maandelijkse informatieavond. Betrokkenheid kan verder vergroot 

worden door een maatschappelijk akkoord met raad en andere groepen in de gemeente of een 

gedragen visie per gebiedsdeel of gemeenschap binnen de gemeente. Daarnaast moet je de raad 

ook betrekken bij of inzicht geven in de uitvoering. 

BZK was bij dit onderdeel aanwezig en biedt ook de komende raadsperiode desgevraagd voor 

wethouders en raadsleden casuistiektafels aan, om van elkaar te leren en dilemma’s te delen. De 

aanwezigen geven aan dergelijke intervisiebijeenkomst, zoals ook deze over de Village Deals, zeer 

te waarderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


