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onbemind, hebben we ervaren”, vult 
teamleider interne zaken Margreet 
Veenma aan. “Raadsleden wisten tot 
voor kort onvoldoende wat we doen. 
Sommigen leken ons te ervaren als 
een vreemde, op afstand staande 
organisatie. Door de onbekendheid 
is dat oordeel vooral gebaseerd op 
emotie, minder op ratio. Dat heeft 
invloed op bijvoorbeeld de discussie 
over de financiële bijdrage die elke 
gemeente aan de GR betaalt, over de 
invloed op het beleid of over taakver-
deling na de gemeentelijke herinde-
lingen die eraan komen.”

ZELF OF SAMEN?
“Aan de ene kant willen gemeenten 
zo veel mogelijk zelf doen en een 
integraal sociaal beleid vormgeven 

HOE ALLES GOED KWAM  
MET DE DIENST SZW 
NOARDWEST FRYSLÂN
Samenwerkingsverbanden als regionale sociale 
diensten hebben het soms moeilijk. De Dienst 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest 

Fryslân heeft veel zien verschuiven in haar taken in 
het sociaal domein en de beeldvorming die er over 

de organisatie bestond. Een openhartig gesprek 
met directeur Marius Jellema en teamhoofd 

Margreet Veenma. ‘Een herpositionering van de 
Dienst was absoluut nodig.’ 

TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: JAAP SCHAAF

De Dienst Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 
Noardwest Fryslân (de 
Dienst) voert namens 

zeven gemeenten in Noordwest-
Friesland een aantal wetten uit in het 
sociaal domein, waaronder de Par-
ticipatiewet, Wmo en jeugdwet. De 
Dienst is een zogeheten Gemeen-
schappelijke Regeling (GR). 
“Een gemeenschappelijke regeling 
is van de deelnemende gemeenten, 
maar dat wordt niet door iedere 
gemeente zo ervaren. Sommige ge-
meenten zien een GR als iets waarop 
ze geen invloed hebben. Maar als 
ik dan vraag wat ze anders willen 
of wat ze wél willen, blijft het vaak 
stil”, zegt Marius Jellema, directeur 
van de Dienst. “En onbekend maakt 
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op lokaal niveau. Daardoor worden 
taken die eerst regionaal belegd 
waren, teruggehaald en onderge-
bracht in bijvoorbeeld wijkteams 
of gebiedsteams. Dat past ook bij 
de decentralisatie-opdracht. Aan de 
andere kant zien we dat gemeenten 
regionaliseren door samenwerkin-
gen aan te gaan”, signaleert Jellema. 
“De zeven gemeentebesturen in 
Noordwest-Friesland hebben veel 
bevoegdheden op het gebied van 
sociale wetgeving aan ons gedele-
geerd. Sinds 2013 werken we met 
een Friesland-West-brede aanpak 
voor de re-integratie van inwoners 
met een bijstandsuitkering, samen 
met de gemeenten Súdwest-Fryslân 
en De Fryske Marren. Jeugdwetvoor-
zieningen worden voor alle Friese 

gemeenten ingekocht door Sociaal 
Domein Fryslân.”
Het ontwikkelen van regionaal 
sociaal beleid hoort bij de taken van 
de Dienst. Maar de raden hadden 
het gevoel dat ze te weinig invloed 
op dat beleid konden uitoefenen. De 
zeven gemeenten riepen daarom de 
Projectorganisatie Sociaal Domein 
NWF in het leven. Daarbinnen 
ontwikkelt een beleidsteam van me-
dewerkers van de gemeenten en van 
de Dienst samen sociaal beleid. Ook 
borgt het de invloed van de raden 
door raadsleden al vroeg actief in het 
proces te betrekken. Een stuurgroep 
van de wethouders Sociale zaken van 
de deelnemende gemeenten bepaalt 
de beleidsagenda en bediscussieert 
de inhoud van de beleidsadviezen. 
De stuurgroep heeft echter geen be-
sluitvormende bevoegdheid; die ligt 
voor de meeste onderwerpen weer 
bij het Algemeen Bestuur (bestaande 
uit diezelfde wethouders Sociale 
zaken) en het Dagelijks Bestuur van 
de Dienst.

UITDAGENDE POSITIE
Tegenover die regionale samenwer-
kingen staat dat iedere gemeente 
sinds 2015 een eigen gebiedsteam 
heeft. Jellema: “Tot 2015 voerden wij 
het volledige proces rond Wmo-voor-
zieningen uit. Nu kunnen inwoners 
bij de gemeentelijke gebiedsteams 
terecht. De gebiedsteams moeten 
zelf beslissingen kunnen nemen 
over indicaties, maar de formele ver-
antwoordelijkheid voor de indicatie 
en de afhandeling van de aanvragen 
ligt nog steeds bij ons. Dat betekent 
dat we bij de Dienst beschikkingen 
afgeven op basis van informatie uit 
de gebiedsteams. Formeel zijn we 
verantwoordelijk, maar we gaan 
er niet helemaal meer over. Dat 

heeft ons in een uitdagende positie 
gebracht.” Deze verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden leidde na-
melijk tot voortdurende afstemming 
tussen medewerkers van de Dienst 
en de gebiedsteams. Door het uitvra-
gen van informatie werd de Dienst 
als bureaucratisch obstakel ervaren, 
niet in lijn met de Kanteling. Ge-
biedsteammedewerkers wilden liever 
zelf de beschikkingen afgeven.
Al die veranderingen en discussies 
brachten de medewerkers van de 
Dienst tot vragen als: Wie zijn wij 
eigenlijk? Wat is ons takenpakket? 
Welke rol spelen wij in dat brede 
sociaal domein? “Onze medewerkers 
worstelden daarmee”, zegt Jellema. 
“Op papier mogen we als GR name-
lijk alles, van beleid tot de uitvoering. 
En hoewel ik positief ben, is het 
soms toch moeilijk om met geduld 
uit te leggen hoe de nieuwe samen-
werkingsvormen in elkaar steken. 
De structuur lijkt namelijk centraal 
te staan in alle gesprekken, niet de 
inhoud. Dat vind ik lastig. Net als de 
aanname dat het beter is als gemeen-
ten dingen weer zelf gaan doen. Hier 
en daar leeft het idee dat als je zaken 
uit elkaar haalt, het goede wel behou-
den blijft. Maar dat is een misvatting; 
emotie door onbekendheid met de 
Dienst.”

POSITIEVE BENADERING
Hoewel niet altijd eenvoudig, heb-
ben Jellema en zijn medewerkers 
gekozen voor een positieve bena-
dering. Niet een discussie aangaan 
over formele bevoegdheden, maar 
meebewegen en proberen tot een 
nieuw evenwicht te komen. Dat is 
gevonden in het uitgangspunt dat de 
Dienst haar expertise ter beschikking 
stelt aan collega’s in gebiedsteams, 
gemeenten en andere organisaties 

MARGREET VEENMA 

‘ Raadsleden wisten tot voor kort  
onvoldoende wat we doen’
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waarmee wordt samengewerkt. 
“Sinds onze Wmo-adviseurs als con-
sulent en expert meer dan de helft 
van hun werktijd in de gebiedsteams 
zijn gaan werken, is het beeld over 
de Dienst als geheel aanzienlijk 
verbeterd.” 
Jellema ziet verder een grote meer-
waarde van de Dienst in de ver-
hoogde effectiviteit en doelmatigheid 
in onder meer het verwerken van 
gegevens. “Het Rijk laat los, maar 
wil wel van alles weten. Wij kunnen 
de gevraagde gegevens veel mak-
kelijker leveren dan afzonderlijke 
gemeenten. Bovendien hebben wij 
de deskundigheid rond gegevensuit-
wisseling en privacy. Die expertise 
is nodig en die kun je als kleinere 
gemeente nu eenmaal minder goed 
in je eentje organiseren. Of je bent 
veel duurder uit. Bovendien is een 
kleine organisatie veel kwetsbaarder. 
Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt.”

QUIZVRAGEN
Jellema gelooft niet zo in gebieds-
teams van louter generalisten. 
Specialistische expertise blijft nodig 
en het is goed dat de Dienst dit 
organiseert. “Om voor onszelf beter 

in beeld te krijgen wat ons werk 
inhoudt, waar onze meerwaarde 
zit en hoe we die het beste kunnen 
uitvoeren, zijn we Kantelingsbijeen-
komsten gaan organiseren vanuit en 
voor onze teams”, vertelt Veenma. 
In die bijeenkomsten presenteren 
de teams aan elkaar wat er voor 
hen verandert en wat dat betekent. 
Het initiatief hiervoor kwam van de 
medewerkers zelf. Toen de bestuur-
ders hiervan hoorden, wilden ze 
graag langskomen om er met hen 
over te praten.” Dat werkte zo goed 
dat werd besloten hetzelfde te doen 
voor raadsleden. Veenma: “We heb-
ben de deuren van onze organisatie 
opengezet en de raadsleden uitgeno-
digd: kom maar eens kijken wat er 
in deze ‘black box’ gebeurt. Aan de 
hand van quizvragen over cliënten 
en Wmo- en jeugdwetcases lieten we 
raadsleden de diepte van onze spe-
cialistische kennis ervaren. En met 
een rollenspel hebben we laten zien 
hoe we met cliënten in gesprek gaan. 
Raadsleden konden kiezen waar de 
nadruk in het klantcontact op moest 
liggen: op rechtmatigheid of op de 
gekantelde aanpak.”
“Die bijeenkomsten waren veel ef-
fectiever dan een presentatie van mij 
ooit had kunnen zijn”, zegt Jellema. 
“Het heeft geleid tot een gevoel van 
trots, door de hele Dienst heen. Trots 
op de organisatie en op ons werk. 
Tot een gevoel dat het goed is hier te 

werken.” Veenma: “De GR heeft een 
gezicht gekregen voor de raadsleden. 
We worden nu bijvoorbeeld uitge-
nodigd om bij raads- en commissie-
vergaderingen toelichting te geven.”

MEEBEWEGEN
Is het samenwerkingsprobleem 
voor Jellema en de zijnen hiermee 
opgelost? “Dat is een gewetensvraag. 
Uiteraard zou ik graag volmondig ‘ja’ 
antwoorden. Maar de samenwerking 
brengt nu eenmaal onzekerheden 
met zich mee. Wat we geleerd heb-
ben is dat het sociaal domein een 
netwerk is”, aldus Jellema. “Daarin 
kun je zaken anders aanpakken dan 
voorheen. Misschien móet je dat 
zelfs wel doen. Meebewegen met de 
ontwikkelingen. Je kunt op je stre-
pen gaan staan en redeneren vanuit 
je eigen bevoegdheden, maar het 
heeft meer effect als je dat niet doet; 
hoewel er bepaalde grenzen zijn die 
bestuurlijk niet overschreden mogen 
worden. Zo blijven wij de beschik-
kingen afgeven. Maar de manier 
waarop je tot een beschikking komt, 
kan wel anders. Doordat wij ander 
gedrag vertonen, is er ook meer 
ruimte ontstaan. Wat we iedereen 
kunnen aanbevelen: neem de tijd om 
te analyseren wat er niet goed gaat. 
En pak het met z’n allen aan. Dat is 
niet alleen de beste manier, het is 
ook leuk. Zo zijn we tot een nieuw 
evenwicht gekomen.” *

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voert de Wmo, Participatie-
wet en jeugdwet uit en ook het Bbz, de IOAW, IOAZ, de Wet kinderopvang en de Wet 
inburgering. Dat doet ze voor zeven Friese gemeenten: het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, 
Leeuwarderadeel, Menameradiel, Terschelling en Vlieland. De Gemeentelijke Regeling die de 
Dienst is, bestaat sinds 1999. Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders van de deelne-
mende gemeenten. Er werken ongeveer 120 mensen. In januari 2018 treedt Leeuwarderadeel 
uit om te fuseren met de gemeente Leeuwarden en fuseren Franekeradeel, Menameradiel en 
het Bildt tot de gemeente Waadhoeke. 

MARIUS JELLEMA

‘ Je kunt op je strepen gaan staan, maar het 
heeft meer effect als je dat niet doet’

Marius Jellema en 
Margreet Veenma 
hebben geleerd dat 
het sociaal domein 
een netwerk is, 
waarin je moet 
meebewegen met de 
ontwikkelingen


