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Geachte leden van de raad, 

 

Bijgevoegd ontvangt u het advies dat de Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebracht over 

de strategische visie sociaal domein die geagendeerd staat voor de 

raadscommissievergadering van 7 februari. 

 

Het college heeft met belangstelling en waardering kennis genomen van dit eerste advies 

van de Adviescommissie. Het advies getuigt van een kritische blik en van grote 

betrokkenheid bij het sociaal domein. Beide worden zeer gewaardeerd. 

 

De Adviesraad stelt in zijn advies een aantal vragen, plaatst een aantal opmerkingen en biedt 

aan om in een direct overleg een nadere toelichting te geven. Het doel zoals dat in de 

strategisch visie verwoord is, kan rekenen op instemming van de Adviesraad. 

 

De opmerkingen en vragen van de Adviesraad leveren naar de mening van het college 

nuttige bouwstenen op voor de vertaling van de visie in concrete activiteiten. Bij die 

vertaling werken we graag samen met de raad. Over het aanbod van de raad om het advies 

toe te lichten, is al een afspraak gemaakt: op 5 februari gaat een afvaardiging van de 

Adviesraad in gesprek met de wethouders Boersma en Verschuren. 
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Advies Strategische Visie Sociaal Domein Midden-Groningen 
Adviesraad Sociaal Domein 

28 januari 2019. 

 

Inleiding 
Voor de landelijke context op hoofdlijnen willen we beginnen met enkele citaten uit de Overall rapportage 

sociaal domein 2017 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, vers uitgebracht in december 2018: 

 “In 2015 werden rijkstaken en bijbehorende budgetten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

2015, de Participatiewet en de Jeugdwet overgedragen aan gemeenten. Door deze decentralisaties 

zou de dienstverlening aan burgers verbeteren en de inzet van de overheid verminderen. De eerste 

rapportage ging vooral over ontwikkelingen die rondom het decentralisatiejaar speelden. In die fase 

waren gemeenten vooral bezig met het continueren van de zorg en ondersteuning. Daarna kwam er 

meer aandacht voor inhoudelijke- en procesmatige vernieuwingen die (ook) beoogd waren met de 

decentralisaties (ook wel transformatie genoemd), zoals integraal werken, vergroten van de 

redzaamheid van burgers, en meer preventie en samenwerking tussen verschillende actoren 

(gemeenten, professionals, cliënten, verzekeraars). Dit is een proces van lange adem, met als 

constatering dat gemeenten weliswaar werken aan vernieuwing, maar dat dit nog maar beperkt lukt. 

Dit komt onder meer doordat de uitvoeringspraktijk weerbarstig is: “wettelijke kaders die schuren, 

inrichtingskeuzes die soms wel én soms niet werken en grenzen die er zijn aan de zelfredzaamheid of 

de inzet van het eigen netwerk.” 

 “…………….  Nederlanders zijn blijvend kritisch over de decentralisatie in het sociaal domein: sinds 2014 

is ongeveer de helft van de bevolking van mening dat ‘de nadelen (veel) groter zijn dan de voordelen’ 

(Dekker et al. 2018). Vaak genoemde minpunten zijn: de doorgevoerde bezuinigingen, het gebrek aan 

deskundigheid of capaciteit bij gemeenten en de als onrechtvaardig ervaren verschillen tussen 

gemeenten. Recent geven burgers aan dat het lastig is om de weg te vinden naar de ondersteuning.” 

 “…………Er gaat dus voor veel mensen veel goed in het gedecentraliseerde domein. Maar de evaluaties 

en andere onderzoeken laten ook zorgelijke ontwikkelingen zien, zoals de grenzen die er zijn aan 

verdere inzetbaarheid van het eigen netwerk; het ontbreken van zicht op niet-gebruikers; de 

onheldere toegang tot voorzieningen; zorgen over de wijkteams en zorgen over de financiën.”  

 

De Strategische Visie Sociaal Domein Midden-Groningen 
Belangrijkste pijler/doelstelling van de decentralisatie van rijkstaken in het sociale domein is:  

Meer eigen regie door cliënt (+ netwerk) en minder hulpverlening.  

In de Strategische visie wordt dat in de tekst van Gert Schout als volgt verwoord: “Een meewerkend netwerk is 

effectiever dan een briljante hulpverlener”.  

Deze ‘rode draad’ is ook herkenbaar in de wensen die op voorhand door het college en de raad zijn 

meegegeven, met aansluitende steekwoorden als veranderingsagenda, duurzame verandering, meer 

samenleving, een sterkere samenleving, vermaatschappelijking van de zorg en veerkracht. 

Dit alles zou koers moeten geven bij de uitvoering van de voorliggende visie. 

 

Overwegingen Adviesraad 
De raad onthoudt zich in dit advies van te gedetailleerde opmerkingen en kanttekeningen. Daarin past ons 

bescheidenheid, in het perspectief van onze rol en de voor ons maar beperkt beschikbare tijd om tot een 

advies te komen. Zoals bekend zijn wij nog maar net gestart als adviesraad en hebben we nog niet alle kennis in 

huis om een advies goed te kunnen onderbouwen.  

Maar meer nog met het oog op deze complexe en (voor gemeenten) relatief nieuwe materie, waarbij van vele 

betrokkenen in (en buiten) de gemeentelijke organisatie intensieve aandacht, creativiteit en flexibiliteit 

gevraagd wordt om tot toekomstbestendige, constructieve voorzieningen in het sociale domein te komen. 

Ons advies is erop gericht kenbaar te maken of er – in onze ogen uiteraard – voldoende krachtige lijnen en 

stappen worden uitgezet om te komen tot ‘het grote doel’: meer eigen (veer)kracht bij de behoeftige burger en 

minder gebruik van het professionele circuit. Dat is niet alleen financieel noodzakelijk, maar ook zeer gewenst 

in termen van psychisch welzijn van diezelfde burger. 
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Alhoewel de raad zich zeker kan vinden in de genoemde streefdoelen, komt als ‘overall-mening’ toch 

bovendrijven dat de visie: 

- te weinig gerichte handvatten biedt 

- blijft steken in te vage duidingen 

- weinig ‘haken’ heeft om tot daadkracht over te gaan 

- inzet van onderwijs / educatie ontbeert als breed inzetbaar en belangrijk instrument om aan 

de ‘sociaal-maatschappelijke onderkant’ te ontsnappen, specifiek ontbreekt het bijbrengen 

van ict-kennis/vaardigheden als zeer belangrijke tool om met meer kansen en naar ieders 

tevredenheid te kunnen functioneren in onze (toekomstige) maatschappij 

- geen (gerichte) actie aankondigt voor baancreatie (betaald c.q. veilig behoud van uitkering), 

juist voor de doelgroepen van het sociaal domein 

- geen (gerichte) aandacht heeft voor de alsmaar schrillere maatschappelijke tweedeling 

arm/rijk en laag/hoog opgeleid 

- niet van lef en innoverende attitude getuigt (en dat in een wereld waarin de behoefte en 

noodzaak tot kanteling van aanpak met de mond volop wordt beleden).  

 

Bij alle 8 genoemde opgaven vallen vanuit deze ‘overall-mening’ door ons vragen te stellen/opmerkingen te 

maken. Vragen die te maken hebben met het ontstane beeld dat er maar weinig (echt) zicht is op wat de 

gebruikende burger vanuit eigen perspectief wil c.q. nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de 

maatschappij. En in het verlengde hiervan de vraag hoe je daadwerkelijk de burger (en diens netwerk) bereikt 

en betrekt bij het uitzetten en effectueren van de ‘maatwerkroute’.  

In dat licht is het goed op te merken dat ‘(nieuwe) wielen vaak al elders blijken te zijn uitgevonden’. In onze 

ogen zouden ontwikkelingen als ‘de Eigen Krachtcentrale’, ‘De Nieuwe Route’ en ‘De Nieuwe GGZ’ op z’n minst 

goede spaken moeten kunnen leveren in dit proces. Ook de ‘Initiatieven Burgerkracht’ die in opgave 4 van de 

strategische visie worden genoemd zouden hiervoor een waardevolle ingang kunnen zijn. Daarnaast zouden 

dorps- en buurtverenigingen nog een goede ‘netwerk-ingang’ kunnen zijn, zeker waar het mantelzorg en 

voorkoming van eenzaamheid betreft. 

 

Daarnaast leeft bij de raad de vraag of er voldoende zicht is op de juiste kwaliteiten die binnen een 

gemeentelijke organisatie zelf noodzakelijk zijn op de nieuwe terreinen van het sociaal domein. Zijn deze in 

Midden-Groningen afdoende voorhanden en wat wordt er gedaan om spitsvondige kennis- en vaardigheden te 

ontwikkelen c.q. vers te houden?  

Deze vraag wordt bij ons o.m. opgeroepen door het volgende citaat uit de Strategische Visie: “….. hulpverleners 

zijn gericht op risicomijding of zijn onbekend met de mogelijkheden van dit soort plannen; gemeentemensen 

hebben vaak weinig vertrouwen in de burgers (vertrouwen in het proces) of moeten wennen aan het idee dat 

burgers de hoofdrol spelen (professionals heb je aan een touwtje, burgers niet). De beoogde omslag is met 

andere woorden omgeven met tegenkrachten die niet vanzelf weggaan.” 

 

Ter afronding willen wij nog apart melding maken van een aantal andere ‘overpeinzingen’ van leden van de 

adviesraad, met daarbinnen de beleving bij een aantal van de ervaren leden dat sommige 

voorstellen/denkrichtingen/voornemens al ‘jaren’ op de agenda staan en dus blijkbaar nog niet tot 

realisatie/vooruitgang/verbetering zijn gekomen.  

In de bijlage zijn deze gedachten op rij uiteen gezet, gelardeerd met een aantal vragen. 

 

Tot slot 
We beseffen terdege dat: 

 dit advies kan worden geduid als te vaag en te ‘hoog-over’. Daarom: indien gewenst zijn wij uiteraard 

graag bereid nadere toelichting te komen geven c.q. in gesprek te gaan. Dat doen wij bij voorkeur in direct 

overleg met de betrokken wethouder(s) en/of de ambtelijke staf; 

 dit advies wellicht als negatief getoonzet gelezen zou kunnen worden. Wij hechten er aan te benadrukken 

dat dit zeker niet de bedoeling is. Openheid en eerlijkheid, op een constructief bedje, leiden tot de meest 

bevredigende resultaten voor alle partijen.  
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Bijlage 
 

 In 2014/15 werd al gesproken van de Civil Society, waarbij een beroep op de inwoners wordt gedaan 

om elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Termen van toen luidden eveneens: op eigen kracht; 

familie; buren; netwerk; vrijwilligers; familieplan; het zelf oplossend vermogen etc.  

 Ook de cultuuromslag bij de hulpverleners van de Soc. Teams is destijds benoemd. Er zou gedegen 

scholing komen.  

 Hoe is het mogelijk dat 4 jaar later, de aan bovenstaande termen gekoppelde doelen, die nu ook weer 

in de visie benoemd worden in zijn geheel niet, of slechts gedeeltelijk zijn bereikt? Kende men in 2015 

de cijfers en de doelgroepen voldoende? Was er voldoende expertise in huis, of is er voldoende of 

juist teveel ingehuurd? De jaarverslagen van 2015 t/m 2017 hebben kennelijk geen alarmbellen doen 

rinkelen.  

 Zijn de aangegeven oplossingen, m.a.w. is de strategische visie soc. Domein, zoals die nu voorligt een 

toekomstbestendige en duurzame visie, of is het een noodgreep om de huidige financiële 

problematiek te verminderen? 

 De 300 gezinnen die 70% van het budget gebruiken kennen een multi-problematiek. Zijn deze 

gezinnen niet te laat gemonitord? Probleem was: Er waren geen overzichten en totaalplaatjes van de 

kosten per gezin voorhanden. Een lange lijst van geleverde producten, maar niet per gezin.  

 Hoe is het mogelijk dat binnen het Soc. Team niet genoeg monitoring en coördinatie aanwezig was 

aangaande deze gezinnen? Overleg over hoeveel en welke mensen, professionele hulpverleners deze 

gezinnen bezochten. 

 Juist de decentralisatie was bedoeld om de Jeugdzorg bij de provincie weg te halen. Te veel 

bureaucratie en te veel en verschillende hulpverleners bij de gezinnen over de vloer. Waarbij de 

samenwerking tussen de hulpverleners vaak niet of niet goed aanwezig zou zijn. Wat is er veranderd? 

 Is er, in een samenleving waarin het verschil tussen arm/rijk en laag/hoog opgeleid steeds groter 

wordt, waarin verregaande individualisering heeft plaatsgevonden (plaatsvindt), genoeg veerkracht 

aanwezig om het leerproces tot zelfredzaamheid en veiligheid of het ondersteunen daarvan in te gaan 

en te realiseren?  

 Wordt er in de visie niet irrealistisch veel verwacht van de burger/ervaringsdeskundige en bovenal de 

kwetsbare medemens in onze gemeente? 

 Er zijn ongeveer 6000 laaggeletterden. Ook hier moeten weer vrijwilligers worden geworven voor 

alfabetiseringsprojecten. Waar halen we al deze mensen vandaan? 

 Een belangrijke oplossing voor heel veel problematiek zou zijn, dat we meer werkgelegenheid naar 

onze Gemeente kunnen halen. Mensen kunnen dan wellicht uit de bijstand en veel financiële, 

mentale, fysieke en emotionele problemen zouden langs deze weg van “weer aan het werk” kunnen 

verminderen. Daar lees je in alle stukken van onze gemeente niet veel over. 

 Natuurlijk is door het Rijk bij de decentralisaties in 2015 de fout gemaakt om meteen 25% te korten op 

de Jeugdzorg. Juist tijdens de transitie was dit geld hard nodig. Gemeenten zijn als het ware met een 

financiële achterstand begonnen. Wie is er voor de miljoenen tekort nu eigenlijk verantwoordelijk?? 

 De jeugd trekt weg, terwijl de jeugd de toekomst is en zou moeten hebben. Helaas heeft de gemeente 
Midden-Groningen veel inwoners, die gebruik maken van veel vormen van hulp door de gemeente. 
Eén op de zes jongeren krijgt hulp door één of andere vorm van jeugdzorg. In veel van de betreffende 
gezinnen wordt een cumulatie aan zorg verleend. Velen kampen met allerlei sociale vraagstukken, 
zoals eenzaamheid, armoede en schulden, een groot verschil tussen hoog en laag opgeleid. De hoop 
was erop gevestigd dat met de decentralisaties naar de gemeente en de totstandkoming van de 
sociale teams hierin, na een aanloopperiode, verbeteringen tot stand zouden komen. De gemeente is 
immers de bestuurslaag die het dichts bij de burger staat. De hoop was erop gevestigd dat door de 
korte lijnen er veel aan preventie zou worden gewerkt, waardoor zwaardere vormen van jeugdzorg 
veel minder nodig waren. Helaas is gebleken dat dit (nog) niet het geval is.  

 Onderzoek heeft uitgewezen dat voor jongeren met een complexe problematiek de leefomgeving het 
uitgangspunt moet zijn, samenwerking met het sociaal netwerk is hierin van groot belang. Op scholen, 
sportclubs en in de wijken in onze gemeente moet hiervoor meer aandacht komen.   

 In de visie worden 8 opgaven gedefinieerd om veranderingen op gang te brengen. Voor de sociale 
teams levert dit veel werk op, naast het feit dat de sociale teams middenin een veranderingsproces 
zitten. Er zullen informele netwerken moeten komen en buurthulp moet ingezet worden. Samen met 
bewoners en vrijwilligersorganisaties zal hieraan worden gewerkt. Dit vergt een omslag in het denken 
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en doen van veel professionals. Vanaf het ontstaan van de teams is dit benoemd. Tot nu toe is dit 
niet/onvoldoende gelukt.  

 BMC heeft het afgelopen jaar een evaluatie uitgevoerd naar de sociale teams in onze gemeente. Uit 
deze evaluatie is gebleken dat de basis op orde is maar dat er ook verbeterpunten zijn. Eén van deze 
verbeterpunten zou kunnen zijn dat de sociale teams cliënten met een hulpvraag wijzen op de 
mogelijkheid van gratis hulp door een onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger. Deze vorm van 
hulpverlening is een opdracht die gemeenten hebben krachtens artikel 1.1.1 van de WMO 2015. 

 Het grotere, overkoepelende doel van de schaalvergroting van gemeenten, te weten ' het samen 
sterker staan in de aanstaande decentralisatie' met subdoelen als 'meer knowhow hebben, meer 
sterke schouders, financiële voordelen, dichter bij de burger e.d.' is door allerlei (wetenschappelijke) 
onderzoeken op voorhand al in twijfel getrokken. Ook recentere studies tonen aan dat het ook in de 
praktijk niet blijkt te werken. ''Je kunt niet ongestraft een schakel uit een ketting halen" of anders 
geformuleerd "Stoot je één van je dominostenen om, wees dan niet verbaasd over het gevolg: je kunt 
ze weer opnieuw opzetten". (Lees bijv. recente artikelen in de media over ‘de struggle van Treanta’)  

 
 

 

 

 


