
Verslag gesprek visie sociaal domein V 

In de gemeente Midden-Groningen denken we na over een echte verandering in het sociaal domein 

die gaat over hoe we minder vanuit een professioneel aanbod kunnen werken en meer samen met 

onze inwoners, minder over en meer met inwoners praten en beslissen. 

 

Er zijn 2 directe aanleidingen voor deze vraag. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor 

vrijwel alle hulp en ondersteuning aan inwoners in het sociaal domein. Voorbeelden zijn 

huishoudelijke hulp, psychosociale ondersteuning, armoedebestrijding, jeugdzorg en voorzieningen 

voor werk & inkomen. Wij geloven dat de huidige werkwijze beter kan ondanks dat we zien dat 

veel professionals heel hard hun best doen om de beste hulp voor onze inwoners te bieden. Daar 

komt bij dat Midden-Groningen, net als vrijwel alle andere gemeenten in Nederland, te maken 

heeft met grote financiële tekorten in het sociaal domein die een verandering noodzakelijk 

maken. 

 

We hebben onze eerste ideeën over bovengenoemde verandering opgeschreven in een visie met de 

naam Sociale veerkracht in de praktijk. Hierin zijn 8 opgaven beschreven die bijdragen aan de 

gewenste verandering. We hebben vervolgens een aantal sleutelfiguren uit de samenleving 

uitgenodigd om reflectie te geven op onze ideeën. Dit heeft geleid tot 6 gesprekken. Dit verslag is 

een weergave van de opbrengsten van de gesprekken. 
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Hoe kijk je tegen de visie aan?  Plezierig om te lezen 

 Ambities roepen enthousiasme op 

 Goede beweging 

 De mens moet centraal staan, deze visie doet dat 

 Oproep om voor de voortang en continuïteit te 

zorgen voor een stevige sturing met een 

bijpassend besturingsfilosofie en wees consequent 

in sturing en organisatie inclusief aanbesteding en 

gunning. 

 Concreet aan de slag gaan en niet blijven hangen 

in voornemens, vertalen in aanbesteding en 

opdrachten 

 Gaat wel om de vraag dat de zorg onbetaalbaar 

dreigt te worden, wees daar open in 

 Mis de analyse van de sociale problematiek 

 Er is wel reflectie op de hulpverlening en de 

burger maar niet op de wijze waarop de 

gemeente de uitvoering heeft georganiseerd (bijv. 

inzet wijkteams, wat veroorzaken die) 

 Eigen Kracht prima, maar er zijn grenzen voor 



veel inwoners, daar moet rekening mee worden 

gehouden 

 De analyse van de oorzaken van de tekorten 

worden in het verhaal gemist 

 Cliëntparticipatie is belangrijk maar heb ook voor 

de grenzen wat je van hen vraagt.  

 Visie is erg gericht op de hulpverlening terwijl de 

oplossing van vraagstukken breed moet/kan 

worden opgepakt w.o. via het onderwijs. 

Verbreedt daarom de scope o.a. met het 

onderwijs.  

 Er is bij zorgaanbieders veel kennis. Pas op dat 

deze kennis niet verdampt. 

 Zoek de ingrediënten die in de praktijk hebben 

bewezen dat ze werken 

 Ga niet zonder fundament experimenteren 

 Ga uit van harde data met nul en effectmeting 

 Zoek hiervoor de juiste parameters, de genoemde 

in de visie zijn dat niet (je moet de parameters 

precies kunnen duiden) 

 De parameters moeten gekoppeld zijn aan 

effecten die je wilt sturen (waar zit de winst) en 

die je kunt sturen (heb ik er bewust invloed op) 

 Pas op dat een rem op minder zware zorg 

uiteindelijk kan leiden tot verergering van een 

zorgvraag, soms beter direct zware zorg inzetten 

 De visie stelt dat de hulpverlening gericht is op 

risicomijding, maar feitelijk gaat het om de 

maatschappij die gericht is op risicomijding. 

 Een belangrijk deel van de ambitie kan nu al 

worden gerealiseerd 

 Ga snel aan de slag 

 Monitor de relevante parameters en leer van de 

opgedane ervaringen 

 

 

Hoe kijk je tegen de 8 opgaven aan?  Met alleen inzetten op eigen kracht en zelfregie 

of welzijn is het kind met het badwater 

weggooien. Het is EN EN. Het gaat om het 

verbinden van de professionele hulp met het 

lokale, welzijn en eigen kracht 

 Zet in op herstel van Rust, Reinheid en Regelmaat 

 Het is vooral van belang om netwerken (rondom 

kwetsbare gezinnen) te versterken en te 

verbreden (van professionals en sociale omgeving) 

 Het onderwijs kan een veel belangrijker rol gaan 

spelen in het vroeg signaleren en het organiseren 



van ondersteuning 

 Zet het onderwijs in om de negatieve spiraal van 

verschillende generaties te doorbreken  

 Aanpak 300 probleemgezinnen, er zijn landelijk 

voorbeelden voor deze aanpak (Brunsum) 

 Kijk vooral naar bewezen werkzame bestanddelen 

van interventies 

 Aanpak 300, Organiseer een multidisciplinaire 

leeromgeving om met casestudie te achterhalen 

wat de (ongewenste) patronen zijn en gebruik dat 

als input voor de bijsturing 

 Aanpak 300, kijk vooral terug in de casuïstiek wat 

er gebeurt en wat er al is ingezet, wat gewerkt 

heeft en wat niet. Stel de vraag wat we daarvan 

leren. 

 Het positieve effect van Eigen Kracht Conferenties 

op de veiligheid van kinderen bij 

kindermishandeling wordt door sommige 

rapporten in twijfel getrokken. 

 Armoede is een bepalende factor, het maakt of 

hulp wel of niet in vruchtbare aarde valt. 

 Beperk de aanpak van armoede niet alleen tot de 

immateriële aspecten maar neem ook de 

psychische effecten mee (zoals armoedestress)  

 Kies voor praktische ondersteuning van gezinnen 

(GV) altijd voor een combinatie met 

specialistische hulp (LVG, GGZ, opvoed en 

opgroeihulp) 

 Versterk de krachten binnen de primaire kring 

rond het gezin 

 Geef de casemanager van het sociale team een 

duidelijke rol in de regie op de uitvoering van ook 

EK 

 Heb er oog voor dat een hulpvraag nooit op zich 

staat 

 Voor de aanpak van het armoedevraagstuk kan het 

onderwijs een belangrijke rol spelen. Voorwaarde 

is dat voor de kwetsbare groep leerlingen leer en 

werktrajecten met toekomstperspectief 

realiseren. Dat betekent afwijken van de 

bestaande regels en samenwerking met de 

werkgevers (regelvrije zone’s) 

 Vertaal bovenstaande in een onderzoeksvraag 

 LVB verdient specifieke aandacht, vaak wordt het 

niet herkent en vervolgens niet de juiste 

ondersteuning geboden. Of 

ontwikkelingsachterstand krijgt de stempel LVB.  



 

 

 


