
14 

7 
ju

li 
20

16

 ‘Maatwerk en willekeur’. 
Zo luidt de titel van het 
essay dat prof. dr. Pauline 

Meurs schreef voor de Transitiecom-
missie Sociaal Domein. In dat betoog 
pleit ze voor situationele gelijkheid, 
wat betekent dat er met aanziens des 
persoons keuzes worden gemaakt 
over het vergoeden van bepaalde 
vormen van zorg en ondersteuning. 
“Het betekent dat er naar de context 
wordt gekeken, naar de individuele 
omstandigheden en naar het te be-
reiken resultaat”, aldus de voorzitter 
van de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS) en hoogleraar 
Bestuur van de Gezondheidszorg 
aan het instituut Beleid en Manage-
ment Gezondheidszorg (iBMG) van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
“Essentieel daarbij is het versterken 
van de zeggenschap van burgers en 
cliënten.”

Is het niet erg dat er dan verschillen 
ontstaan? Tussen gemeenten, maar ook 
tussen burgers van eenzelfde gemeente?
“Dat kan soms een bittere pil zijn 
voor burgers, bijvoorbeeld als men-
sen in aangrenzende gemeenten in 
een vergelijkbare situatie een andere 
eigen bijdrage moeten betalen. Maar 
als gemeenten het kunnen uitleggen 

‘Maatwerk leveren’ en ‘gelijke rechten en gelijke behandeling’ komen in 
de praktijk weleens tot botsing. Pauline Meurs wil daarom situationele 
gelijkheid centraal stellen: keuzes maken met aanziens des persoons.

Burgers zetten zich schrap aan de keukentafel

en refl ectief vermogen ontwikkelen, 
kan het gerechtvaardigd zijn. Daar-
mee bedoel ik dat als iets verkeerd 
blijkt uit te pakken, gemeente-
ambtenaren en professionals een 
alternatieve aanpak inzetten. Het is 
belangrijk dat gemeente en zorgpro-
fessionals in gesprek blijven met de 
zorgvrager en eventueel terugkomen 
op eerder genomen besluiten. Het 
gaat er uiteindelijk altijd om goede 
en passende zorg te bieden.”

Er zijn allerlei organisaties en vereni-
gingen die burgers handreikingen doen 
om hun zorg te organiseren. Versterkt 
dit hun positie aan de keukentafel? 
“Jazeker! Maatschappelijke initia-
tieven organiseren tegenkracht en 
zijn dus zeer welkom. Denk aan 
burgers die zelf coöperaties opzetten 
die nieuwe vormen van zorg bieden, 
vaak met inbreng van mantelzorgers, 
vrijwilligers en zelfstandige zorgpro-
fessionals. Het is aan de gemeenten 
om deze initiatieven te steunen en 
actief mee te denken, óók als dat 
tegen bestaande regels ingaat. Dat 
biedt burgers ruimte en die moeten 
ze ook pakken; ze moeten zelf het 
heft in handen nemen om hun zorg 
te organiseren. Alhoewel ik geen goed 
totaalbeeld heb van de praktijk in alle 

Nederlandse gemeenten, weet ik dat 
sommige dat inderdaad doen, zoals 
Utrecht, Dordrecht en Leeuwarden.”

Hoe gelijkwaardig zijn gemeente en 
burger aan de keukentafel?
“Het perspectief van de gemeente 
is dat haar gesprekspartner burger, 
klant en cliënt tegelijk is. Maar als 
cliënt is er altijd een zekere mate 
van afhankelijkheid. De burger 
kan zich als cliënt, bijvoorbeeld bij 
het aanvragen van een uitkering of 
Wmo-ondersteuning, niet altijd als 
klant gedragen. Het lastige is dat er 
niet één situatie of oplossing is. Ge-
meenten moeten oppassen voor een 
paternalistische houding. Maar zon-
der meer uitgaan van eigen kracht is 
ook niet altijd goed. Het gaat erom 
de juiste inschatting te maken.”

Heeft het keukentafelgesprek de juiste 
vorm gevonden?
“Waar ik me over verbaas, is dat het 
keukentafelgesprek wordt gevoerd 
door gemeenteambtenaren die ook 
andere rollen en belangen hebben. 
Bijvoorbeeld: binnen het budget blij-
ven. Waarom is daar zo weinig verzet 
tegen? Er is veel voor te zeggen om 
het gesprek buiten de gemeente te 
plaatsen en te laten voeren door des-
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Burgers zetten zich schrap aan de keukentafel

niet voor de eeuwigheid zijn. En dat 
er fouten gemaakt mogen worden. 
Dat is overigens geen vrijbrief om 
zomaar wat te doen. Ik ben ervan 
overtuigd dat ambtenaren vanuit de 
beste bedoelingen handelen. Er moet 
wel altijd ruimte zijn om te leren 
en naar bevinden bij te sturen. Er is 
nu te veel een zero tolerance-cultuur 
ontstaan ten opzichte van ‘fouten’. 
Gevolg is onder meer dat uitvoerders 
zich gaan indekken en dat alles in 
protocollen wordt gevangen. Ik ben 
niet tegen protocollen, maar er moet 
gemotiveerd van afgeweken kunnen 
worden. Soms is een situatie te 
complex om direct tot een defi nitieve 
oplossing te komen. Bijvoorbeeld: 
een kind uit het gezin plaatsen is 
een heel moeilijke beslissing. Als 
de situatie erom vraagt, wat is dan 
het juiste moment? Dreigt er direct 
fysiek gevaar? Dan is direct handelen 
geboden. Maar in andere situaties 
kan het goed zijn om de zaak nog 
even aan te kijken. In beide gevallen 
wordt gemotiveerd afgeweken van de 
norm. Een duidelijk voorbeeld van 
situationele gelijkheid.”

  Lees het essay van Pauline Meurs op 
www.transitiecommissiesociaaldomein/
actueel (zoekterm: ‘willekeur’) 

kundigen. Koppel in ieder geval de 
portemonnee los van de vraag door 
de beslissing over ondersteuning 
strikt te scheiden van de uitvoering. 
Degene die de beslissing neemt kan 
bij de gemeente werkzaam zijn, maar 
dient dat niet te doen met budgetten 
en andere randvoorwaarden in het 
achterhoofd. Een tweede bezwaar 
zie ik in het binnendringen van de 
overheid in het privédomein van de 
burger. ‘Achter de voordeur’ gaat 
soms wel erg ver. Het uitgangspunt 
is dat schotten moeten verdwijnen, 
maar nu worden soms grenzen 
overschreden. Een ambtenaar mag 
niet aan een hulpbehoevende vrouw 
vragen: ‘Kan uw dochter niet minder 
gaan werken om voor u te zorgen?’.”

Als dat niet de rol van de overheid is, 
wat is die rol dan wel?
“Het is een zoektocht die soms 
ongemakkelijk is. Burgers grijpen 
snel naar rechten. Tot maatwerk 
komen vraagt ook wat van hen. 
Het gaat erom werkendeweg te 
leren en de juiste afwegingen te 
maken. Daarvoor is het nodig het 
leervermogen te versterken. Van 
de maatschappelijke organisaties, 
de gemeenten, de politiek en de 
burger. Realiseer je dat regels er 

Goed beslagen ten ijs

Google eens op keukentafelgesprek, 
eventueel in combinatie met on-
dersteuning, hulp of een vergelijk-

bare term. De zoekmachine levert pagina na 
pagina met relevante resultaten. Websites van 
gemeenten en van maatschappelijke organi-
saties, zoals patiëntenverenigingen, belangen-
behartigers van cliënten, vrijwilligersorgani-
saties en de vakbeweging. Alle willen zij hun 
achterban – de zorgvrager en zijn omgeving 
– helpen om het keukentafelgesprek goed te 
voeren en tot de best mogelijke uitkomst te 
komen. Daarbij hoort meestal ook ondersteu-
ning bij het aantekenen van bezwaar tegen 
een onwelgevallige beslissing. 
Gemeenten doen er goed aan te stimuleren 
dat burgers worden ondersteund bij het 
voeren van het keukentafelgesprek. Het is 
immers voor beide zijden van de tafel prettig 
als de burger voorbereid is en zich gesteund 
voelt. Er zijn vele maatschappelijke en wel-
zijnsinstellingen en patiënten- en cliëntenver-
enigingen waar burgers advies en informatie 
kunnen inwinnen en ondersteuning kunnen 
inschakelen. 

Mantelzorger
De mantelzorger is volgens de vereniging van 
mantelzorgers Mezzo volwaardig partner in de zorg. 
De website vermeldt: ‘En meer dan dat: de band die u 
heeft met degene voor wie u zorgt, de verhalen en het 
verleden dat jullie delen, zijn uniek. Geen zorgprofes-
sional die dat kan overnemen, geen Wmo-medewerker 
die dat kan negeren.’ Mezzo biedt mantelzorgers hulp 
bij het keukentafelgesprek via zes modules die online 
kunnen worden doorgenomen. Op de website zijn ook 
de blogs te vinden van enkele mantelzorgers waarin 
zij hun ervaringen delen. Interessant voor Wmo-mede-
werkers ter voorbereiding van het keukentafelgesprek. 
www.mezzo.nl

Ambtenarencursus
Op uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en Movisie leveren patiëntenvereni-
ging Spierziekten Nederland en de Stichting ALS een 
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16 Er zou een onafhankelijke 
geschillencommissie 
moeten komen voor het 
gemeentelijke sociaal 

domein. Dat betogen vier Groningse 
hoogleraren, onder wie hoogleraar 
sociale zekerheidsrecht Gijsbert 

Vier Groningse juristen willen meer rechtsbescherming voor klanten 
van het gemeentelijke sociaal domein.

PAS OP: SLIPGEVAAR

Vonk, in het rapport ʻRechtsstatelij-
ke aspecten van de decentralisaties 
in het sociale domeinʼ. Vonk en 
collega’s Solke Munneke, Aline 
Klingenberg en Albert Tollenaar 
vrezen dat de grote transitie een 
dynamiek op gang heeft gebracht die 

slecht is voor de rechtsbescherming 
van kwetsbare burgers. “We begeven 
ons op een hellend vlak. We moeten 
voorkomen dat we afglijden naar een 
verwatering van de afspraken die 
we gemaakt hebben”, aldus Vonk. 
“Het is op zich niet vreemd dat er 
nu gekeken wordt naar wat mensen 
echt nodig hebben, in plaats van 
dat een wet bepaalt wat je krijgt. 
Maar zo’n keukentafelgesprek werkt 
vooral in een ideale wereld. Als dat 
in de praktijk alleen gebruikt wordt 
om aan de klant uit te leggen dat 
de pot helaas leeg is, gaat er iets 
mis.” De klant realiseert zich dan 
misschien niet dat hij ook rechten 
heeft, wat zijn positie kan verzwak-
ken. “Daarom zou het goed zijn als 
er een onafhankelijke instantie zou 
zijn die controleert of gemeenten de 
bocht niet afsnijden.”

FUNDAMENTEEL RECHT
In beginsel is die rechtsbescherming 
er wel, in de vorm van de Centrale 
Raad van Beroep (CRvB). Die hoogste 
bestuursrechter oordeelde recentelijk 
dat een urennorm, zoals de ander-
half uur huishoudelijke hulp per 
week die in Utrecht wordt gehan-
teerd, in principe mag, mits de ge-
meente kan aantonen dat die norm 
niet uit de lucht gegrepen is. En er 
moet ruimte zijn om van die norm 
af te wijken als dat nodig is. ‘Als de 
bedoeling van decentralisatie is dat 
gemeenten beter maatwerk kunnen 
bieden, dan moet er ook echt sprake 
zijn van maatwerk’, aldus de Raad. 
Daarnaast oordeelde de Raad dat 
gemeenten niet zomaar mogen 
zeggen dat huishoudelijke hulp 
een ‘algemene voorziening’ is die 
klanten gewoon op de markt kunnen 
kopen. Die voorziening valt binnen 
de verantwoordelijkheid van de 
gemeente, oordeelt de CRvB.

Burgers zetten zich schrap aan de keukentafel
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bijdrage aan een cursus ‘keukentafelgesprekken’ voor 
gemeenteambtenaren. Doel is om ambtenaren meer 
gevoel te geven voor de problemen waarmee mensen 
met een spierziekte te maken krijgen. Spierziekten 
Nederland geeft ook begeleiding aan haar leden, onder 
meer via een online cursus. Het is de meest gevolgde 
cursus die via de zogenaamde Spieracademie wordt 
aangeboden.
www.spieracademie.nl

Workshop Wmo
Per Saldo is de belangenvereniging van mensen 
die hun zorg en begeleiding zelf regelen via een per-
soonsgebonden budget (pgb). Per Saldo verzorgt on-
der meer een workshop en een cursus voor mensen die 
een keukentafelgesprek met de gemeente gaan voeren, 
zowel voor de zorgvragers als voor hun omgeving. De 
website van Per Saldo biedt nieuws en achtergrondin-
formatie en een agenda met bijeenkomsten, cursussen 
en workshops voor onder anderen Wmo-medewerkers.
www.pgb.nl

Vakbond
Onder de noemer ‘Samen om de keukentafel’ biedt 
CNV haar leden hulp bij het contact met de gemeente 
in het kader van de Wmo. Vertrouwenspersonen van 
de bond, speciaal opgeleide vrijwilligers, kunnen aan-
wezig zijn bij de keukentafel-gesprekken en helpen het 
gesprek te voeren, voor te bereiden en te evalueren. 
www.cnv.nl

Right to challenge
Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 
bewoners (LSA) is een vereniging van en voor vrijwil-
ligers die zich sterk maken voor hun buurt. Leden zijn 
bewonersgroepen.  
Het LSA heeft zich ingespannen voor opname van een 
Right to Challenge in de Wmo 2015. Onder meer de 
gemeenten Rotterdam en Tilburg passen dit concept 
toe. Als bewonersgroepen menen dat ze een publieke 
taak (bijvoorbeeld ouderenvervoer of groenbeheer) 
efficiënter of beter kunnen uitvoeren dan de instelling 
die dat nu doet, hebben ze het recht de opdrachtgever 
‘uit te dagen’ tot een nieuwe aanbesteding waarbij het 
bewonersinitiatief volwaardig deelneemt.
www.lsabewoners.nl 

Maar, zegt Vonk, de CRvB doet alleen 
uitspraak over individuele gevallen 
en vaak pas maanden na dato. “Bo-
vendien zijn juist de meest kwetsbare 
groepen, zoals daklozen, verslaafden 
en mensen met psychische proble-
men, vaak het eerste slachtoffer. En 
die weten lang niet altijd de gang 
naar de rechter te vinden.” Daarom 
pleit hij voor meer staatsrechtelij-
ke controle. Bijvoorbeeld door het 
College voor de Rechten van de 
Mens (CRM) bevoegd te maken 
om dergelijke zaken te beoordelen. 
Dat gaat nu alleen nog over artikel 
1 van de Grondwet, het verbod op 
discriminatie. “Maar het is mogelijk 
die bevoegdheid uit te breiden. Dat 
college is er al en vormt een van de 
pijlers van de rechtsstaat. Het gaat 
hier wel om fundamentele rechten 
van burgers in hun verhouding tot 
de staat.”
In de gemeente Ede wordt met 
gemengde gevoelens gereageerd op 
het rapport. “Rechtsongelijkheid 
mag nooit”, zegt Ineke Legtenberg, 
manager sociale teams. “Maar 
maatwerk leveren betekent ‘ongelijke 
gevallen ongelijk behandelen’. Dat is 
iets anders dan rechtsongelijkheid. 
De klant heeft er wel recht op dat de 
afweging zorgvuldig gebeurt.” 

LOKAAL KADER
“We hebben te maken met een indi-
vidualisering van de samenleving” , 
zegt beleidsregisseur Bram Koppe-
naal. “Mensen komen steeds vaker 
voor hun rechten op. Soms terecht, 

Burgers zetten zich schrap aan de keukentafel
Gijsbert Vonk: 
‘Als het keukentafelgesprek alleen gebruikt 
wordt om uit te leggen dat de pot leeg is, 
gaat er iets mis’

soms niet. Volgens mij valt die 
beweging niet makkelijk te stoppen. 
Ik ben bang dat een dergelijke klach-
teninstantie relatief veel klachten 
krijgt die vanuit een onjuiste insteek 
zijn ingediend. Dat leidt alleen maar 
tot extra bureaucratie waar niemand 
beter van wordt.” 
Bovendien waren er vroeger ook 
kwetsbare groepen die de weg naar 
het recht niet wisten te vinden, vult 
manager Wmo Patricia Stuivenberg 
aan. De decentralisaties moeten 
dat juist makkelijker maken. “De 
uitvoerder staat nu tenminste 
dichter bij de hulpvrager. Dat maakt 
het vinden van een oplossing bij 
onvrede of een dreigend geschil veel 
eenvoudiger.”
“Dit schiet het doel van de decen-
tralisaties voorbij, namelijk: lokale 
oplossingen vinden”, zegt collega 
Ted Benschop, programmamanager 
sociaal domein. “We moeten niet 
inzetten op de zwaarste juridische 
institutionele benadering, maar 
passende lokale vormen verkennen. 
We moeten nog met dit soort kwes-
ties leren omgaan. Geef het tijd en 
vertrouwen.”
Zoeken naar lokale oplossingen is 
ook volgens Legtenberg de oplos-
sing. Bijvoorbeeld door medewer-
kers die keukentafelgesprekken voe-
ren, goed met elkaar te laten praten 
over de afwegingen die ze maken, 
zodat ze het subjectieve aandeel van 
zulke gesprekken kunnen minimali-
seren. “Daarmee werk je lokaal aan 
een toetsingskader.” *


