SAMENWERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN
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‘Alles
schreeuwt
om
innovatie’
Ze kleuren buiten de lijntjes,
zoeken de grenzen op en
houden vooral van doen. Sprank
sprak met vier troubleshooters
in het sociaal domein over
samenwerken en waarom
dat makkelijker gezegd is dan
gedaan. Alle vier kunnen
ze aanwijzen waar het lek zit
en hebben ze een idee hoe
deze gaten te dichten zijn.

Sociaal werker Sjef van der Klein: 'Pas nog
was er in mijn wijk een oudere vrouw met wie
het niet goed ging. Alle betrokkenen keken op
een andere manier naar haar problemen.'
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TEKST JESSICA MAAS BEELD KATRIEN MULDER / HH
Samenwerken in het sociaal domein. Dat klinkt mooi. Komt door
die twee woorden: ‘samen’ en ‘sociaal’. Maar eerlijk is eerlijk: rimpelloos verloopt de samenwerking lang niet altijd en overal. Professionals van verschillende organisaties die bij dezelfde burger betrokken zijn, kennen elkaar vaak niet of nauwelijks of hebben niet
hetzelfde doel voor ogen. Ook kijken ze nog al te vaak enkel door
hun eigen koker naar hun cliënten en wat er aan de hand is. Ziet
de één een gedragsstoornis, constateert de ander pure onmacht
vanwege een uit de hand gelopen schuld. En wat doe je dan? Met
welke aanpak ga je deze burger dan helpen?
Over verbeterslagen en oplossingen wordt veel geschreven en gesproken. Ontschotten, maatwerk en korte lijntjes, klinkt het dan.
Ook in dit artikel. Maar dan die weerbarstige praktijk!
Het is een utopie te denken dat alle betrokkenen in het sociaal
domein elkaar weten te vinden, zeggen de vier troubleshooters die
we hier aan het woord laten. Laat staan dat ze elkaar (durven) aanspreken op hun verschillende manieren van doen. En toch: ‘Als we
blijven doen wat we doen, verandert er niets.’ De gaten moeten
gestopt, de lekken gedicht.

Sjef van der Klein, sociaal werker (Tilburg):

‘Erken dat je het knallend
oneens gaat zijn’
Sjef van der Klein (27), sociGeconstateerd lek:
We durven het niet met elkaar
aal werker bij welzijnsorgaoneens te zijn.
nisatie ContourdeTwern in
Tilburg, praat snel. Struikelt
Hoe moet het wel?
soms over zijn woorden. Vo1. Formuleer een gezamenlijke
rig jaar werd hij vanwege zijn
opgave.
2. Durf elkaar aan te spreken.
grote betrokkenheid bij het
3. Train professionals in hun nieuwe
sociaal domein uitverkozen
rol en leer ze breed te kijken
tot sociaal werker van 2018.
(anders zijn ze niet geschikt).
Die erkenning heeft veel losgemaakt. Hij denkt nóg meer
na over zijn werk, over het systeem, over oplossingen, over hoe het
anders kan én moet. Want dat er wat moet veranderen, staat voor
hem als een paal boven water. “Eenzaamheid, armoede, schulden:
de ellende in de wijken blijft groeien. Het wordt steeds complexer.
Ik zie de gevolgen dagelijks. Als we blijven doen wat we doen, dan
verandert er niets.”

Gefragmenteerd

Volgens Van der Klein gaat het vaak mis in
de communicatie en samenwerking. “Het sociaal domein is door
de transitie zo gefragmenteerd geraakt; je hebt al heel snel met
heel veel partijen te maken. Pas nog was er in mijn wijk een oudere
vrouw met wie het niet goed ging. Er was van alles aan de hand,
ze overzag het allemaal niet meer. Tijdens gesprekken schoot ze
alle kanten op. Van haar kleinkinderen en ex-man naar geld en de
stofzuiger die kapot was.”
Alle betrokkenen, van een schuldhulpmaatje tot de thuiszorg, keken op een andere manier naar haar problemen. “De een dacht
aan een gedragsstoornis, de ander zei dat ze misschien te lang aan
stress was blootgesteld waardoor ze niet meer helder dacht, weer
een ander wilde eerst met de schulden in de weer. Tja, het kan allemaal. Belangrijk is dat we ons bewust zijn van onze verschillende
kijk op de situatie en dit ook bespreken. Dan maar een keer met
elkaar in de clinch. Maar in praktijk is dat moeilijk. Het is al lastig
om een collega kritisch aan te spreken, laat staan iemand van een
andere organisatie. Omwille van de lieve vrede zegt iedereen dan
‘Is goed hoor’, maar doet daarna z’n eigen ding.”

Keihard nodig

“Ik zou graag eens beginnen met een bijeenkomst voor alle mensen die deel uitmaken van de sociale basis.
Wat doen we? Wat willen we samen bereiken? Vanuit die gezamenlijke opgave gaan we vervolgens aan de slag. Wetend dat we
fouten gaan maken, wetend dat we het soms knallend oneens
zullen zijn, maar dat bespreken we dan wel weer. SCP-directeur
Kim Putters zei het al: een vernieuwd sociaal contract vereist een
lerende uitvoeringspraktijk. We moeten, steeds in interactie met
de burgers, reflecteren op ons handelen. Het gaat om dat voortdurende samenspel op lokaal niveau. Het systeem en de problemen
zijn zo complex, we hebben elkaar keihard nodig. En het is al twee
voor twaalf.”
Professionals moeten zich een nieuwe rol aanmeten, meent Van
der Klein. “Problemen niet zozeer vanuit de eigen koker benaderen,
maar vooral samen met andere partijen kijken wat nodig is.” De
sociaal werker concludeert: “Alles schreeuwt om innovatie. Verandering is lastig, hoor je vaak. Maar als je hiertoe niet bereid bent
en niet naar de mens wilt kijken, en enkel als turfsmurf of vinkfee
vakjes wilt aankruisen, mag je van mij naar andere baan op zoek.”

Nienke Riemersma, stadsmarinier
High Impact Crime (Rotterdam):

‘De straat met de staat
verbinden’
Soms gaat het om een 80Geconstateerd lek:
Tekort aan tijd en regelruimte.
jarig slachtoffer van een
straatroof dat erg eenzaam
Hoe moet het wel?
blijkt te zijn. Een andere keer
Tijd en ruimte geven aan bevlogen
zit Nienke Riemersma (40),
professionals.
stadsmarinier ofwel ‘superambtenaar’ in Rotterdam, met een jongen aan tafel die thuis niet
meer welkom is, gestopt is met school en de zoveelste inbraak
heeft gepleegd. Troubleshooter sociaal domein? Ze neemt die rol dagelijks op zich.

Triest verhaal

Zowel in de hulpverlening aan slachtoffers als
bij de zorg voor daders heeft ze te maken met tal van organisaties
en instellingen in de stad. Het valt Riemersma op dat rondom de
zorg voor slachtoffers iedereen in dezelfde groef staat. “Maatschappelijke verontwaardiging opent vele deuren. Dan werken mensen
mee aan urgentieverklaringen, dan blijkt er veel mogelijk.”
Bij de hulp aan daders is dat niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek
weet ze dat veel van deze ‘boeven’ behoefte hebben aan erkenning,
aan connectie. “Het gros van hen heeft een triest verhaal dat vaak
jaren geleden thuis begonnen is. Samenwerking tussen partijen –
van jongerenloket tot schuldhulpverlening – is cruciaal om herhaling te voorkomen, maar daarin loop ik nogal eens tegen processen
en kaders aan. Dat komt doordat de maatschappelijke verontwaardiging ontbreekt. Dan tref ik bijvoorbeeld een klantmanager die
niet wil meebewegen. Terwijl juist de professionals die buiten de
lijntjes durven kleuren en écht hart hebben voor de zaak, het verschil maken. Ik ken ze wel hoor. De reclasseringswerker, de jongerenwerker, professionals die zonder oordeel, maar door duidelijke
grenzen te stellen, iemands leven veranderen. Goede mensen die
de tijd en de ruimte krijgen, dát is wat werkt.”

Indruk Riemersma volgt een aantal zaken persoonlijk. Ze kent
de daders en slachtoffers over wie ze praat. “Zoals de mevrouw in
Bloemhof. Er speelde van alles daar in de wijk en zij werd ernstig
geïntimideerd door jongens uit de buurt. Ik heb daarover meerdere
keren met haar gesproken, dat maakte indruk op mij. Dan weet je
weer waarvoor je het doet.” En precies dat is volgens de stadsmarinier zo belangrijk voor de samenwerking: professionals die oog
hebben voor de mens achter de casus. “Er wordt in het sociaal domein zo vaak óver mensen gesproken in plaats van met hen.”
Riemersma weet hoe weerbarstig de praktijk is en hoe ingewikkeld
de samenwerking – alle goede bedoelingen ten spijt. “Er zijn zoveel
organisaties, zoveel partners, zoveel verschillende resultaatverplichtingen. Het is een utopie dat alles en iedereen elkaar weet te
vinden en hetzelfde doel voor ogen heeft. Maar nogmaals, met de
juiste professionals die de tijd en ruimte krijgen, komen we heel
ver. Ik hoop dat ik daar als stadsmarinier aan bijdraag, bijvoorbeeld door een situatie hier in de straat op te lossen en die oplossingsrichting mee te geven aan de staat. In rapporten, in overleg. Ik
ben voortdurend de straat met de staat aan het verbinden.”

Wijkcoach Sjaan Rattink (Arnhem):

‘Bam: alle domeinen
bij elkaar’
Geconstateerd lek:
“Zal ik een voorbeeldje geStarre omgang met regels.
ven?”, vraagt Sjaan Rattink
(37) een aantal keer tijdens
Hoe moet het wel?
het interview. Het typeert
1. Maatwerk.
haar praktische insteek. Ze
2. Maatwerk.
vertelt over een man, achter
3. Maatwerk!
in de dertig, die op een kamertje van vier bij vier woonde en van een bijstandsuitkering leefde.
“Hij wilde graag aan het werk, verveelde zich kapot, maar had zoveel last van zijn tanden. Hij sliep er ’s nachts niet van, maar geld
voor de tandarts had hij niet.” De tandheelkundige kliniek waar
mensen met bijzondere bijstand in Arnhem terechtkunnen, had
een wachtlijst. “Hij kreeg te horen: kom over een half jaar maar
terug of pas je verzekering aan.” Maar daar liet Rattink het niet bij
zitten en na veel overleg kreeg ze het voor elkaar dat hij toch, mét
bijzondere bijstand, naar een andere tandarts kon. “Twee dagen
later was hij aan het werk.”
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hebben voor de mens achter de casus. “Er wordt in het sociaal domein zo vaak óver mensen gesproken in plaats van met hen.”
Riemersma weet hoe weerbarstig de praktijk is en hoe ingewikkeld
de samenwerking – alle goede bedoelingen ten spijt. “Er zijn zoveel
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later was hij aan het werk.”
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Ze vertelt het verhaal niet om met het vingertje naar de
ambtenaar van Werk & Inkomen te wijzen, maar op een lek in
het systeem. “Door die man naar een andere tandarts te sturen, is
hij nu aan het werk. Dat had ook eerder gekund.” Maatwerk, daar
draait het om.

Droomsessies Rattink vertelt over de bijeenkomst over lokaal

Edo Paardekooper Overman, ervaringsdeskundige,

samenwerken in het sociaal domein die de stichting Wijkteams
Arnhem twee jaar geleden organiseerde. “Allerlei partijen waren
uitgenodigd en er werden zogenoemde droomsessies gehouden.
Wat moet anders? Wat kan beter?” Rattink, met haar ervaring als
wijkcoach en re-integratiedeskundige bij een SW-bedrijf, droomde mee. Over een aanpak waarbij bewoners met al hun zorgen
centraal staan. Ze bleek niet de enige. “Zo ontstond de pilot ‘Maat
Werkt’, waarin we het afgelopen jaar met verschillende zorg- en
welzijnspartijen, de gemeente en UWV hier vlakbij op één locatie
hebben samengewerkt.”
Ontschotting in de praktijk. Een brede intake waarbij naar álle
leefgebieden, ook werk en inkomen, wordt gekeken. “Elkaar kennen, korte lijntjes, daar gaat het over. De nieuwe werkwijze heeft
bloed, zweet en tranen gekost. Mensen moesten ineens vanuit de
klant en niet meer vanuit het systeem redeneren en handelen. Dat
vergde een behoorlijke omslag. Maar we hebben echt het verschil
kunnen maken, vaak door meteen in de telefoon te klimmen, door
instanties om maatwerk te vragen. Binnenkort beslist de gemeente
of we mogen doorgaan. Ik hoop het.”

Mensenrechtenmens 2018 (Haarlem):

Fietsen Nog een voorbeeld. Rattink vertelt over een mevrouw,
Marokkaanse achtergrond, net gescheiden, dringend op zoek naar
werk. Een uitkering wilde ze niet. Bij de gemeente had ze te horen
gekregen dat ze haar dan niet verder konden helpen. Begeleiding
naar werk is immers bedoeld voor mensen in de bijstand. Het team
van ‘Maat Werkt’ kwam in actie, overtuigde de vrouw ervan toch
een uitkering aan te vragen en hielp haar met solliciteren. “Ik heb
haar ook nog leren fietsen. Dat was nodig voor een baan in de thuiszorg.” Met een glimlach: “Ze is nu heel gelukkig met haar werk.”
Wat er volgens de Arnhemse wijkcoach moet gebeuren voor een
goede samenwerking in het sociaal domein? “Ik zeg: bam, zet professionals van alle leefgebieden bij elkaar. Wees rigoureus, zet een
streep door die verschillende afdelingen en kijk samen naar wat de
inwoner nodig heeft.”

‘We zijn in dit land de bedoeling
uit het oog verloren’
Geconstateerd lek:
De 70-jarige ervaringsdesWerken vanuit onzinnige
kundige Edo Paardekooper
regelgeving.
Overman, zelf dakloos geweest, zet zich al jaren in voor
Hoe moet het wel?
dak- en thuisloze mensen,
1. De ruimte gebruiken die de
wet biedt.
verslaafden en ggz-cliënten
2. Op zoek naar de bedoeling:
en kent het klappen van de
waaróm doen we dit?
zweep in het sociaal domein.
3. Wantrouwen vervangen door
Door schade en schande wijs.
vertrouwen.
Hij kent het ‘bijtend beleid’
maar al te goed. Neem die vermaledijde kostendelersnorm. “Zo’n
maffe maatregel uit de Participatiewet. Aan de ene kant willen we
dat mensen voor elkaar zorgen en zelfredzaam zijn, vervolgens
worden ze daarvoor gestraft. Tsja, waar ben je dan mee bezig, Rijk?”
Lokale overheden hebben volgens Paardekooper Overman wel degelijk de ruimte om maatwerk te leveren. “Maar het blijkt voor gemeenten erg lastig om die ruimte ook te gebruiken. Dat is mede
het gevolg van de visie: we moeten die burger niet te veel vertrouwen, we moeten misbruik en fraude voorkomen en mensen daar
voortdurend voor waarschuwen. De achterdochtige overheid. Maar
niemand meldt zich bij de gemeente als er niets aan de hand is. We
moeten van wantrouwen naar vertrouwen. Dus: hoe kunnen we u
helpen?, in plaats van proberen iemand zo snel mogelijk het loket
uit te duwen.”
Economie Het onderliggende probleem, aldus Paardekooper
Overman: “We hebben een maatschappij gecreëerd waarin de economie dominant is. Het gaat niet meer over de vraag hoe we willen
samenleven.” Met de Participatiewet is volgens hem de plank misgeslagen. “Toen kwam er ineens een wet met een tegenprestatie,
want ‘u zit verwijtbaar zonder werk of inkomen’. Wanneer je bij
de overheid aanklopt, moet je wat teruggeven, is de boodschap.
Daarmee wordt voorbijgegaan aan de zorgplicht van de overheid
en de rechten van burgers. We lijken in dit land echt de bedoeling
te zijn vergeten. Dat is de crux. We zijn zo ver af komen te staan
van de basis, we hebben het zo ingewikkeld gemaakt. Hoe willen
we de burger veiligheid bieden? Hoe kan de overheid zorg en ondersteuning bieden als individuele burgers dit zelf niet voor elkaar
krijgen? Een goede manager in een uitvoeringsorganisatie zou eigenlijk wekelijks aan zijn mensen moeten vragen – om de bedoeling weer boven water te krijgen: ‘Waarom ben jij hier? Waarom
doe je dit werk eigenlijk?’”

Zorgen om zelfstandigheid
THOMAS KAMPEN EN MELISSA SEBRECHTS (UNIVERSITEIT VOOR
HUMANISTIEK) DOEN ONDERZOEK NAAR DE BIJSTAND. OP DEZE PAGINA
SCHRIJVEN ZIJ AFWISSELEND EEN COLUMN OVER HUN BEVINDINGEN.
DIT KEER: DE ZORG VOOR THUISWONENDE OUDEREN EN DE GEVOLGEN
DAARVAN VOOR HUN NAASTEN.
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TEKST THOMAS KAMPEN BEELD ISTOCK
Monique, 56 jaar, woont in een seniorencomplex. Vreemd natuurlijk, op
haar leeftijd, maar ze woonde lange tijd in bij haar hulpbehoevende oude
moeder. Inmiddels is haar moeder toegelaten tot een verzorgingshuis.
“Eindelijk”, verzucht Monique. De ellende begon toen Moniques moeder
tweemaal achter elkaar haar been brak. Toen de revalidatiearts haar ontsloeg uit het ziekenhuis, zei hij: ‘Uw moeder moet naar huis. Ik mag haar
geen indicatie geven voor een verzorgingshuis, maar het is niet verantwoord om haar alleen te laten wonen.’ Monique besloot ter plekke voor
haar moeder te gaan zorgen. ‘Hoe gaat u dat dan doen’, vroeg de arts.
‘Geen idee, maar ik ga mijn best doen’, antwoordde ze.
Ze zegde haar baan in het buitenland op, verhuisde terug naar Nederland
en trok in bij haar moeder. Geheel in lijn met de gedachte achter de participatiesamenleving: als familie moet je voor elkaar zorgen. Het voelde ook
meteen goed. Maar Monique wist dat het niet altijd zo kon blijven. Haar
plan was om moeder te ondersteunen bij de revalidatie, een bijstandsuitkering aan te vragen om deze periode financieel te overbruggen en dan
werk te vinden. Zodra ze weer een baan had, wilde ze iemand inhuren die
de zorg overnam.
Duivels dilemma Omdat moeder niet langer alleen woonde, kreeg zij
minder huurtoeslag. Netto was zij dus slechter af. Dat maakte haar niet
uit, maar Monique voelde zich er toch schuldig over. Op een gezamenlijk
inkomen van AOW en de bijstand scheelde het immers een slok op een
borrel. Intussen knapte moeder wel op. Andere bewoners van het complex
complimenteerden Monique daarvoor: ‘Goh, sinds jij hier woont, gaat het
zichtbaar beter met je moeder.’
Naast de financiële zorgen en de zorgverantwoordelijkheid voelde Monique druk om weer aan het werk te gaan, zowel van de maatschappij als
van haarzelf. Haar klantmanager bij de sociale dienst maakte echter al
gauw duidelijk dat zij niet op hulp hoefde te rekenen: ‘De gemeente gaat
ervan uit dat mensen als u zelf werk kunnen vinden.’ Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat Monique volledig in beslag werd
genomen door de zorg voor haar moeder. De druk nam verder toe toen ze
een nieuwe consulent kreeg die waarschuwde: ‘U mag nog even proberen
werk te vinden in uw eigen richting, maar daarna gaan we u omscholen tot
IG-verzorgende.’ Monique ervaarde de verantwoordelijkheid om te zorgen
voor moeder naast de wens om te werken als een duivels dilemma. Dit
maakte haar uiteindelijk zelfs depressief.
Onderbelicht De overheid suggereert dat thuiswonende ouderen langer zelfstandig zijn, maar in feite worden zij steeds afhankelijker van hun
naasten. De problemen die dit veroorzaakt in het leven van die naasten,
blijven onderbelicht. Moniques verhaal laat zien dat het streven naar meer
‘zelfstandigheid’ voor moeder de economische zelfstandigheid van de
zorgende familieleden belemmert. Verwachten dat naasten zorgen voor
thuiswonende ouderen bespaart dus enerzijds zorgkosten, maar betekent
anderzijds dat sommigen van hen niet aan het werk zullen komen.
Hoe kunnen we dit voorkomen? Laten we eerst het beleid ter discussie
stellen dat het dilemma veroorzaakt: is het wel wenselijk om zo lang mogelijk
thuis te wonen? De politiek moet het bredere plaatje in de gaten houden en
voorkomen dat de zorglast zo hoog wordt dat mensen hun baan moeten
opzeggen. Thuiszorg, verpleeghuis en het bijna verdwenen verzorgingshuis
moeten daarom voldoende toegankelijk en beschikbaar zijn. Anders verwordt de participatiesamenleving tot een enkele reis bijstand.
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