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▪ transformeren, innoveren, aansluiten bij de burger

▪ en alles integraal!

▪ maar werelden van verschil
in het sociale domein
> tegengestelde doelen
> verschillende waarden
> verschillende taal

▪ wat nu?
▪ theoretisch kader voor de complexe werkelijkheid
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LEF EN VERTROUWEN
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▪ ironie is … lef en vertrouwen

1. LEF de ironicus een hardleerse stoïcijn; iemand die weet dat hij zijn wensen moet 
opgeven, maar het lukt niet

… en …
2. VERTROUWEN zij maakt de dialoog mogelijk: niet volledig overtuigd zijn van het 

eigen gelijk, daar begint de ironie

▪ dat eigen gelijk is tegelijkertijd ónecht … en wél echt

arnon grunberg,
uit de Volkskrant van
19 april 2018

LEF EN VERTROUWEN
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WERELDEN VAN VERSCHIL

‘ruimte voor verdere verbetering […] Onderliggende belangen worden niet openlijk besproken in alle 

proeftuinen. Dit is wel van belang, omdat de afzonderlijke organisatiebelangen van de diverse actoren 

haaks kunnen staan op het realiseren van de doelstellingen van de proeftuin’

(Monitor evaluatie proeftuinen populatiemanagement, RIVM, p. 8)

dit schijnbaar marginale

probleem kon wel eens 

hoofdzaak zijn …

… want als afzonderlijke 

belangen haaks, kun je dan 

simpelweg pleiten voor 

openheid?
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WERELDEN VAN VERSCHIL

taakomgeving 1
afstemming met organisatie 1

taakomg. 2
met org. 2

…
taakomg. n
met org. n

           

vertaling van invloeden taakomgeving in officiële doelen 

samenwerken op een complex speelveld
vertaling van casusinvloeden in operationele doelen 
           

taak 1
afstemming met professional 1

taak 2
met prof. 2

…
taak n

met prof. n

boekje geschreven:

HET PROBLEEM SAMENWERKEN

H3 professionals w&i en wmo

samenwerken heeft zin voor cliënt en voor 

probleemaanpak … maar het komt slecht 

van de grond

H4 samenwerking sociaal domein

zelfsturend netwerk alleen als veel 

vertrouwen, gedeeld belang, evenwichtige 

afhankelijkheden … maar dit komt zelden 

voor

geen onwil, die verschillende 

perspectieven zijn echt
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WERELDEN VAN VERSCHIL

?? ?? … ??

           

vertaling van invloeden taakomgeving in officiële doelen 

samenwerken op een complex speelveld
vertaling van casusinvloeden in operationele doelen 
           

?? ?? … ??

HET PROBLEEM SAMENWERKEN

wat zit er in uw omgeving?

waar lukt samenwerken wel?

en waar niet?

wat voor perspectieven zie je?
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DE ‘GOVERNANCE’ VAN SAMENWERKING

voorkeuren → 

inzichten ↓
we zijn het eens we zijn het niet eens

we begrijpen het probleem sturen prikkelen

we begrijpen het probleem 

niet
samen doen

dubbele uitdaging

… wat nu? …
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DE ‘GOVERNANCE’ VAN SAMENWERKING

voorkeuren → 

inzichten ↓
we zijn het eens we zijn het niet eens

we begrijpen het probleem
kijken naar de wethouder

maar weet die het wel?

aanbesteden

maar wat dan precies?

we begrijpen het probleem 

niet
netwerk, wijkteam, …

maar zijn we het toch eens?

dubbele uitdaging

… wat nu? …
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WAT NU? WERELDEN VAN VERSCHIL

voorkeuren →
inzichten ↓

we zijn het eens we zijn het niet eens

we begrijpen sturen prikkelen

we begrijpen niet samen doen dubbele uitdaging

omarmen, samen, regie, 1-1-1?

het overkoepelende perspectief is ook

een perspectief

‘samen’ is de ‘samen’ van iemand
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WAT NU? LEF EN VERTROUWEN

voorkeuren →
inzichten ↓

we zijn het eens we zijn het niet eens

we begrijpen sturen prikkelen

we begrijpen niet samen doen dubbele uitdaging

duiden en verbinden

1. formuleer een eigen visie op het probleem

2. zoek niet naar een gemeenschappelijke visie
erken verschillen in visie

3. zoek pas daarna de raakvlakken
bekijk jezelf vanuit de ander (duiden)

bekijk de ander vanuit jezelf (verbinden)
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WAT NU? LEF EN VERTROUWEN

voorkeuren →
inzichten ↓

we zijn het eens we zijn het niet eens

we begrijpen sturen prikkelen

we begrijpen niet samen doen dubbele uitdaging

in groepjes van drie à vier

probeer het eens voor jezelf

w&i, wmo-algemeen, wmo-individueel, beschut, 
werkgevers en economie, uwv, …

1. formuleer een eigen visie op het probleem
2. zoek niet naar een gemeenschappelijke visie

zoek verschillen in visie
3. zoek pas daarna de raakvlakken

bekijk jezelf vanuit de ander (duiden)
bekijk de ander vanuit jezelf (verbinden)


