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Plezier beleven aan een taai vraagstuk 
in het oog van de orkaan op basis van 
vertrouwen, gezond wantrouwen, 
control en loslaten 
 

 

 

 



Plezier beleven aan een taai vraagstuk in het oog van de 
orkaan op basis van vertrouwen, gezond wantrouwen, 
control en loslaten 



De ‘regio’: Midden-Holland 

Inwoners: 200.000+ 

Gouda: 70.000 

Ouderkerk: 8.000 

 

Samenwerking sociaal domein 

Variabele grenzen 

 



Start samenwerking eind 2011: 

Kritiek op bestaande 
samenwerkingsverband (ISMH) 

Wantrouwen centrum-gemeente 

 
 



  



  



 

Taaie vraagstuk: regionale samenwerking 
EN decentralisaties 

Overtuiging: meerjarig plan nodig, maar 
er is onzekerheid, dus geen plan, dus we 
kunnen  niks doen 

Ingenieurs oplossing politiek gewenst 
maar in deze context niet te leveren 

 

 

 



Samenwerking decentralisaties 

Geen geïnstitutionaliseerde samenwerking 

Programmatische aanpak 

Plan(nen) van aanpak: per keer teken je in 

Regionale regie, lokale besluitvorming & financiering 

Eigen kracht: weinig externe inhuur 

 







 

- Het kan wel! 

- ruimte voor experiment dat 'off the 
radar' plaatsvindt, waar je fouten mag 
maken 

- de tijd is rijp om te switchen, pak die 
kans  
 



Toegepast door: 

- ruimte voor experiment : regionale 
leeromgeving 

- switch: visie toekomst 

- uit de box door verbindingen aan te 
gaan: binnen het programma maar ook 
daaroverheen  
 





Veldgids vertrouwen: 

- vertrouwen is een relatie 

- control is een systeem 

- beiden gericht op voorspelbaarheid 

waar leidt dat naartoe:  
 

 





- het Taylor-Weick syndroom: 
standaard staat de stand op meer 

- gezond wantrouwen is soms ook 
nodig 



Veldgids vertrouwen: 

- relatie tussen gemeenten essentieel 

- control op programma nodig, maar 
kan alleen op korte tijdshorizon 

- diversiteit is OK, ook al schuurt het 

- acceptatie van wantrouwen  
 



Resultaten 

Regionale visie sociaal domein 

Communicatie 

Regionale leeromgeving 

Inventarisaties 

Beleidsvoorbereiding AWBZ/Wmo 

Bijeenkomsten aanbieders, cliënten, gemeenten 



De Nieuwe Regio 2.1. 

Veranderende samenwerking (herontwerp) 

Dynamischer, programmatisch 

Meer naar buiten gericht 

   Samenwerking sociaal domein is 
    inspiratiebron 



Vragen? 



Dilemma's: 

Iedereen moet bij kunnen benen 

Behoud autonomie, lang traject 

Fusieperikelen 

Wie heeft welke rol: beleidsmedewerkers, 
afdelingshoofden, gemeente secretarissen, wethouders, 
college, raad, zorgaanbieders, cliënten, ….. 

 

 


