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‘Durven gemeenten 
te vertrouwen op 
andere partijen?’

Het Sprank-eindejaarsdebat over 
de toekomst van het sociaal domein

 H
et is al donker als de deelnemers aan 
het eerste Sprank-eindejaarsdebat op 
een herfstachtige vrijdagmiddag bijeen-
komen in het splinternieuwe Utrechtse 
stadskantoor, hoog boven het centraal 

station. Forenzen wurmen zich in volle treinen, fietsers 
proberen zich te beschermen tegen de aanhoudende 
regen en automobilisten zoeken geduldig een uitweg 
uit de binnenstad, die net als alle binnensteden volledig 
overhoop ligt.
In het stadskantoor is het behaaglijk en de hippe koffie-
bar is nog volop in bedrijf. Het gebouw staat open voor 
iedereen die er wil werken of overleggen; voor ambte-
naren, voor toeleveranciers en voor burgers, vertelt José 
Manshanden, themadirecteur Sociaal, lid van de Directie-
raad van de gemeente Utrecht én overheidsmanager van 
het jaar 2015.
Sprank heeft Manshanden samen met David van Maanen 
en Irene Thuis uitgenodigd voor een eindejaarsdebat 
over de toekomst van het sociaal domein. Hoe groot is 
dat domein eigenlijk? Wat zijn dominante ontwikkelin-
gen? En wat betekenen die voor de organisatie ‘sociale 
dienst’? 

EXPERIMENTEREN
Divosa-voorzitter René Paas voert het gesprek langs prik-
kelende vragen en stellingen, maar wil allereerst weten 
hoe het werk voor de deelnemers in 3D-jaar 2015 is 
veranderd. “In Utrecht zijn we al vroeg begonnen met de 
voorbereidingen”, vertelt Manshanden. “Op strategisch 
niveau gaan we al lang uit van één breed sociaal domein. 
Daarom heb ik ook die prijs gekregen; we hebben niet 
gewacht tot de wetten precies duidelijk waren, maar zijn 
gaan experimenteren met buurtteams.”  

De deelnemers

DAVID VAN MAANEN is directeur van de regionale sociale dienst Kromme Rijn 
Heuvelrug en lid van het algemeen bestuur van Divosa. Voorheen was hij onder meer 
directeur van sw-bedrijf Promen.

JOSÉ MANSHANDEN is themadirecteur Sociaal, lid van de Directieraad van de 
gemeente Utrecht en overheidsmanager van het jaar 2015. Van 2003 tot 2007 was zij 
directeur van de sociale dienst Drechtsteden.

IRENE THUIS is directeur/bestuurder bij MEE Zuid-Limburg en was onder meer 
sectormanager sociale dienst Maastricht, sectorhoofd Werk bij de gemeente Eindhoven 
en interim afdelingshoofd Werkgelegenheid en Sociale zaken in Heerlen.

Gespreksleider RENÉ PAAS is voorzitter van Divosa



16
 d

ec
em

be
r 

20
15

5 

De decentralisaties zijn inmiddels een jaar onder-
weg. Welke ontwikkelingen tekenen zich af? En 
hoe ziet het sociaal domein er over pakweg vijf jaar 
uit? Sprank organiseerde een eindejaarsdebat en 
vroeg Irene Thuis (MEE), David van Maanen (RSD 
Kromme Rijn Heuvelrug) en José Manshanden 
(Utrecht) een blik op de toekomst te werpen. Dat 
deden zij onder leiding van René Paas.
TEKST: PETER BOORSMA EN PETER VAN EEKERT, BEELD: SAAR RYPKEMA

Dat ze er zo vroeg bij waren, betekent overigens niet dat 
ze het nu rustig hebben, vertelt Manshanden. “Integen-
deel. We hebben al veel bereikt, maar de problematiek is 
taai. Door te experimenteren zijn ons ook bepaalde zaken 
duidelijk geworden. Bijvoorbeeld dat schulden het groot-
ste probleem van de buurtteams zijn. Hier wordt veel tijd 
aan besteed. Maar we moeten de strijd tegen schulden 
niet alleen in wijkteams voeren. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat de overheid zelf de grootste veroorzaker 
van de schuldenproblematiek is, met de Belastingdienst 
met stip op één. Dat betekent dat we er vooral ook op 
landelijk niveau aan moeten trekken. Nu is het dweilen 
met de kraan open!”
Ook de GGZ-problematiek vraagt om aandacht, zegt 
Manshanden. “Ondanks de veranderingen houden soci-
ale diensten nog steeds weinig rekening met klanten die 
een beetje in de war zijn. Maar we hebben veel bereikt 
en dat zetten we voort. Je moet optimistisch zijn, anders 
kom je nergens.”

CLIËNTONDERSTEUNING
Voor Irene Thuis en haar organisatie, MEE Zuid-
Limburg, zijn de veranderingen in 2015 groot. Tot 
januari werden activiteiten van MEE vooral uit de AWBZ 
gefinancierd. Sinds dit jaar lopen de geldstromen via de 
Wmo naar gemeenten. En die zijn behoorlijk gaan kor-
ten op de budgetten, vertelt ze. “In de loop van het jaar 
zijn gemeenten ons wel weer meer gaan opzoeken, via 
inkoop of subsidies. Terecht, want gemeenten weten nog 
erg weinig van mensen met beperkingen. Ze waren niet 
altijd goed voorbereid als bijvoorbeeld iemand met een 
licht verstandelijke beperking zich meldde. Dan kwamen 
ze naar ons toe. Natuurlijk is de ene gemeente de andere 
niet, maar over het algemeen staat de visieontwikkeling 

op de cliëntondersteuning van mensen met beperkingen 
nog in de kinderschoenen.”
Om beter in te spelen op de decentralisaties en de veran-
derde financiering is de MEE-organisatie zelf flink onder 
handen genomen. “Binnenkort starten de afzonderlijke 
regionale MEE-organisaties met MEE-NL, een coöperatie 
die in plaats komt van koepelorganisatie MEE Nederland. 
Wat niet verandert, is onze integrale kijk en manier van 
werken. Veel gemeenten blijken echter nog steeds verko-
kerd te werken. Die vragen ons om bijvoorbeeld een ‘spe-
cialist jeugd’ te leveren, terwijl onze mensen juist een 
integrale aanpak hanteren. De cliëntondersteuning van 
MEE is ook veel breder dan de Wmo, die gaat over het 
hele leven. Mensen met een licht verstandelijke of andere 
beperking raken vaak echt de weg kwijt in het ambtelijke 
oerwoud; dat is voor hen niet te doorgronden.”
Manshanden: “Deze cliëntondersteuning is precies wat 
we bij de buurtteams hebben neergelegd. Maar in veel 
gemeenten is het wijkteam een soort extra toegangs-
poort. Met de decentralisaties moet alles simpeler wor-
den, maar op zo’n manier wordt het juist ingewikkelder.”

   DAVID VAN MANEN (RSD KROMME RIJN HEUVELRUG): 

‘         Ik wil de sociale dienst  
omvormen van bolwerk 
tot netwerk’

>
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OP REIS
“Of we dachten dat we in januari klaar zouden zijn, om-
dat toen de nieuwe wetgeving van kracht werd? Vanuit 
wettelijk en juridisch perspectief wel. Maar als mensen 
hetzelfde blijven doen, ben je er nog niet”, zegt David 
van Maanen van de regionale sociale dienst Kromme 
Rijn Heuvelrug. Hij wil zijn organisatie daarom omvor-
men van ‘bolwerk’ naar ‘netwerk’. “In de praktijk kom je 
dan uit bij de wijk. Maar pas op: dat moet meer zijn dan 
het verplaatsen van het loket!”
Kern van de zaak is volgens Van Maanen de vraag 
waarom je als ambtenaar geen beslissingen durft te 
nemen of uitzonderingen durft te maken. “Mede omdat 
onze medewerkers steeds minder op het kantoor in Zeist 
en steeds vaker op locatie zitten in de vijf gemeenten die 
samen de RSD vormen, snappen we de klanten beter en 
kijken we beter naar wat nodig is en wat kan. Voor mede-
werkers is dat een grote verandering. Maar ook voor klan-
ten: waar zij vroeger ‘kan niet’ te horen kregen, wordt nu 
naar een passende oplossing gezocht. De sociale dienst 
is in mijn optiek een zo klein mogelijke kernorganisa-
tie met professionals die met een zo groot mogelijke 
discretionaire bevoegdheid acteren in het sociaal domein. 
We willen de huidige handelingsverlegenheid van me-
dewerkers ombuigen. Daarvoor gaan we een leertraject 

van anderhalf jaar in, ook het management. Het is een 
reis die we met elkaar gaan maken en waarin de dialoog 
centraal staat.”
Bestaat de RSD nog in een wereld waar bolwerken 
plaatsmaken voor netwerken?, vraagt Paas. Van Maanen: 
“Sturing is altijd nodig. Maar misschien blijft er verder 
niet veel van over als de professionals opgaan in netwer-
ken en er een gemeenschappelijke backoffice geregeld is. 
Maar is dat erg?” 
Manshanden ziet nog steeds een functie voor de sociale 
dienst. “In Utrecht blijft het maken van de match naar 
werk een actie op stedelijk niveau. De buurt heeft 
daarvoor een te kleine schaal, ook voor werkgevers.” Van 
Maanen ziet dat anders. Hij heeft ervaren dat voor werk-
gevers ‘hun dorp’ ook een belangrijke referentie is. Daar-
voor zijn ze bereid een stapje extra te doen. Hij is dan 
ook bezig de werkgevers per gemeente te organiseren. 
 
ZOEKTOCHT
“Veel ellende komt voort uit schulden”, merkt Paas op. 
“Schuldhulpverlening is vaak ingebracht in de wijk-
teams. Maar volgens NVVK-voorzitter Joke de Kock 
wachten wijkteams vaak te lang met het daadwerkelijk 
aanpakken van de schulden.” Thuis ziet inderdaad een 
risico dat schulden worden beschouwd als een van de 
problemen op een langere lijst en daardoor onvoldoende 
prioriteit krijgen. “Je moet met de schulden beginnen”, 
zegt zij. “Iets anders waar wij tegenaan lopen, is dat de 
buitenwereld onvoldoende beseft dat vooral jongeren 
met een licht verstandelijke beperking een makkelijke 
prooi zijn voor schulden. Vaak wordt gezegd: ‘Ga maar 
werken, dan lossen de schulden vanzelf op’. Maar onze 
doelgroep moet op een andere manier geholpen worden. 
Schulden zijn vaak de resultante van iets anders.” 

   JOSÉ MANSHANDEN (UTRECHT): 

‘ Wijkteam is een van 
de meest misbruikte 
woorden van 2015’ 
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‘Wijkteam’ is een van de meest misbruikte woorden van 
2015, zegt Manshanden. “Soms is een wijkteam alleen 
maar een poortje. Soms is het een vergadering van een 
team met louter specialisten. Maar het is de bedoeling 
dat mensen echt heel anders te werk gaan, veel meer 
vanuit de klant. Heel soms gebeurt dat ook. In Utrecht 
werken buurtteammedewerkers steeds meer integraal; 
ze besteden dus ook veel tijd aan financiële problemen 
en activering. Maar door onze experimenten hebben we 
de echte schuldhulpverlening – met alle regelingen – 
uiteindelijk buiten de buurtteams geplaatst; dat is een 
specialisme dat je beter op stedelijk niveau kunt regelen. 
Voor mij moet een wijkteam iets nieuws zijn, een nieuwe 
organisatie waar je samen aan werkt. Het draait er vooral 
om samen een lerende organisatie te worden, die echt 
integraal werkt. Iedereen die zegt: ‘We werken allang 
integraal’ moet je wantrouwen.”
“Ook bij ons is het een zoektocht”, reageert Van Maanen. 
“Mensen leren klanten op een andere manier te volgen. 
Denken in regels is niet de oplossing. Als je dat blijft 
doen, moet je de transformatie in jezelf nog maken.” 
“Als we binnen het sociaal domein op de sociale dienst-
manier blijven denken, vanuit strakke kaders en veel 
regeltjes, lopen we het risico dat er juist grote problemen 
ontstaan”, zegt Thuis. Manshanden: “Een grote kans 
is dat veel problemen nu echt de problemen van de 
gemeenten zijn. Bij jeugdzorg bijvoorbeeld merken ze 
dat de deur nu openstaat, omdat gemeenten beseffen dat 
als ze nu niets doen, ze later een veel groter probleem 
terugkrijgen.”

VERBINDING
“Laten we eens vooruitkijken naar 2020”, daagt Paas de 
gespreksdeelnemers uit. “Hoe ziet het sociaal domein er 

dan uit?” Goede vraag, vindt Thuis. “Ik mis nu nog vaak 
visie, een beeld van de richting die we inslaan. Belangrijk 
is dat iedereen ervan doordrongen is dat dit geen project 
met een eindpunt is. Het is nooit klaar. Er ontstaat al 
duidelijk meer dialoog; dat is een voorwaarde voor meer 
onderling vertrouwen tussen organisaties en profes-
sionals, waaraan het tot nu toe nog weleens ontbrak. 
Er moet beslist meer onderling vertrouwen komen. En 
gemeenten moeten een gelijkwaardige partner zijn, 
geen bovenliggende. Ik hoop dat de burger – zeker de 
kwetsbare burger – over vijf jaar weet waar hij moet zijn. 
Dat hij goed wordt bediend zodat hij zo veel mogelijk zelf 
verder kan met zijn leven. Als grootste struikelblok zie 
ik dat afzonderlijke organisaties blijven vasthouden aan 
hun eigen belang omdat de financiële prikkels verkeerd 
zijn afgesteld.”
Van Maanen hoopt dat bezorgde landelijke politici niet in 
de verleiding komen om bij tegenslag – in een bestuur-
lijke reflex gericht op beheersing – de decentralisaties 
weer terug te draaien. “Juist de netwerkbenadering heeft 
de toekomst. Er moeten veel meer verbindingen gelegd 
worden, ook met niet-overheden. Daarin zit de vernieu-
wing. Ik ben wel hoopvol, want kijk eens naar de nieuwe 
generatie: die heeft een totaal andere manier van werken, 
is gewend elkaar op te zoeken. Mijn dochter maakt haar 
huiswerk terwijl zie via Skype en haar mobieltje in con-
tact staat met klasgenoten.”

DIALOOG
“Onze sociale wereld is nog niet helemaal veranderd, 
maar we zijn wel een stuk verder”, stelt Manshanden. 
“Het spel is op de wagen. De dialoog tussen partijen 
werkt goed en heeft een zelfreinigende werking. Toege-
voegde waarde en publieke waarde komen boven en de 

   IRENE THUIS (MEE): 

‘      Er moet beslist meer 
onderling vertrouwen 
komen’

>
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traditionele bestuurder die het organisatiebelang voorop-
stelt, sterft uit.”
Moeten we onze eigen organisaties slopen om verder te 
komen?, wil Paas weten. Manshanden vindt dat de soci-
ale dienst veel wendbaarder moet worden. “Ik hoop dat 
sommige organisaties gewoon stoppen en er veel nieuwe 
ontstaan. Dat gaat ook gebeuren, ook al zijn er krachten 
binnen organisaties die niet willen veranderen. Cliënten 
en burgers worden zienderogen mondiger. Dat helpt 
enorm bij de veranderingen die nodig zijn. Maar toch: al 
pakken mensen zelf meer op, kwetsbaren hebben mis-
schien juist wel meer aandacht nodig.”
Thuis is het daarmee eens. Ze vertelt het verhaal van 
Piet, een knul van negentien met een licht verstandelijke 
beperking die van de sociale dienst-medewerker een 
cv moest maken. Omdat hij de bedoeling niet begreep, 
raakte hij daarvan in lichte paniek. Na enige uitleg van 
een MEE-medewerker schreef hij in grote hanenpoten 
op een vel papier ‘Ik ben Piet’, waarna zij het cv samen 

bij de sociale dienst zijn gaan inleveren – om maar eens 
duidelijk te maken dat je goed moet weten wie je voor je 
hebt. “Professionals moeten meer sensitiviteit ontwik-
kelen om het onderscheid te kunnen maken tussen 
zelfredzamen en kwetsbaren.” Manshanden denkt dat 
professionals dat wel beter gaan zien. “In het ideale geval 
weten ze al wie Piet is voordat hij op gesprek komt.”

KANSEN
“Als we vijf jaar verder zijn, hoe kijken we dan terug op 
2015?”, wil Paas nu weten. “Hebben we de kansen gepakt 
of juist gemist?” Van Maanen: “Het permanente debat is 
de basis van innovatie.”
“We moeten meer lijstjes maken over hoe we presteren”, 
aldus Manshanden. “Het is aan Divosa, MEE en de 
klanten om ons te disciplineren. Wat vindt de klant zelf? 
Dat is een uitstekende graadmeter. En met zorgpartijen 
moeten we veel meer in dialoog in plaats van het contact 
alleen over de band van inkoop te laten lopen. We moe-
ten als verschillende organisaties met elkaar een lerende 
organisatie worden. Dat betekent ook dat iedereen moet 
leren leven met onzekerheid.”
Volgens Van Maanen moet innovatie komen uit co-
creatie met de burger. “Dat vergt een flexibele manier 
van werken. We zijn op weg, maar het kan nog misgaan 
als er te veel nadruk blijft liggen op het financieren 
van de kerntaak van organisaties en het afrekenen 
langs prestatie-indicatoren; het principe van new public 
management. Dat past niet bij de huidige revolutie in het 
sociaal domein. We moeten de slag maken naar public 
value management. De meeste toegevoegde waarde wordt 
bereikt als organisaties samenwerken.”
“Zelf heb ik niets met traagheid”, zegt Manshanden 
tegen het einde van het debat. “Toch besef ik dat mensen 
gewoontedieren zijn. Ze willen de veranderingen die 
ze zelf willen, niet de veranderingen die anderen voor 
ogen hebben. Daar dienen we rekening mee te houden.” 
“Cruciaal is of gemeenten durven vertrouwen op andere 
partijen”, besluit Thuis. *

   RENÉ PAAS

‘      Moeten we onze 
eigen organisatie 
slopen om verder 
te komen?’


