
2 
ju

li 
20

15

4 



2 
ju

li 
20

15

5 

Burgemeester Han Noten van Dalfsen is 
voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal 

Domein. Decentraliseren betekent dat er 
lokale verschillen ontstaan, benadrukt hij. En 

dat is precies de bedoeling, want zo kunnen 
zorg en ondersteuning bevrijd worden 
uit de ontoegankelijke, onbegrijpelijke 

bureaucratieën waarin ze gevangen zitten. 
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: HERMAN ENBERS

 D
e Transitiecommis-
sie Sociaal Domein 
(TSD) is door de 
regering ingesteld om 
bestuurlijke, organi-

satorische en fi nanciële risico’s van 
de decentralisaties te monitoren. 
De commissie adviseert gemeen-
ten, maar kan ook aan de minister 
van Binnenlandse Zaken aangeven 
waar overheidsingrijpen gewenst is. 
Het beeld dat naar voren komt uit 
de tweede, in mei gepresenteerde 
voortgangsrapportage is positief. Er 
zijn opvallend weinig incidenten en 
de continuïteit van ondersteuning 
en zorg lijkt gewaarborgd. Met de 
inkoop van tweedelijnszorg heb-
ben gemeenten een indrukwek-
kende prestatie geleverd en zijn de 
bezuinigingsdoelstellingen behaald. 
Minder positief is de commissie over 
het uitblijven van innovatie. Ronduit 
bezorgd is ze over de veelheid aan 
inspecties en voortgangsrapportages 
waarmee gemeenten te maken heb-
ben. Er zijn vijf Rijksinspecties actief 
in het sociaal domein. Die zouden 
tot één benaderingswijze moeten 
komen.

Wat kan de TSD betekenen?
“De TSD is in het leven geroepen 
nadat de Rekenkamer haar bezorgd-
heid uitsprak over de fi nanciële 
onbeheersbaarheid van de decentra-
lisaties. Een terechte conclusie. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
stond voor de keuze: de decentralisa-
ties uitstellen of ze monitoren. Voor 
dat laatste is de TSD er gekomen. 
Wij worden geacht de minister te 
waarschuwen als het verkeerd gaat. 
Dit is echter een onmogelijke opgave 
gebleken. De dynamiek in het veld is 
namelijk zo groot dat wat je vandaag 
opschrijft volgende week heel anders 
kan zijn. En het veld is niet homo-
geen. Wat in de ene gemeente goed 
gaat, kan elders helemaal verkeerd 
uitpakken. De commissie heeft 
aldus geconstateerd dat haar taak 
onuitvoerbaar was en gezegd: daar 
stoppen we mee. De vraag of het 

‘DE DISCUSSIE 
GAAT TE VEEL 

OVER ZORG 
EN TE WEINIG 

OVER WERK EN 
INKOMEN’ 

HAN NOTEN, VOORZITTER TRANSITIECOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN

>



2 
ju

li 
20

15

6 

goed gaat met de decentralisaties 
is hetzelfde als vragen of we mooi 
weer hebben. Het is hier goed, maar 
daar minder. En straks is het weer 
anders. Wat we wel kunnen doen, 
is vraagstukken agenderen en ze op 
een verteerbare manier bespreekbaar 
maken.”

De ene gemeente is de andere 
niet. Dat is toch inherent aan de 
decentralisaties?
“Inderdaad. Er ontstaan meer 
verschillen en arrangementen lopen 
uiteen.” Noten slaat op tafel en roept: 
“Decentraliseren betekent sturen op 
verschillen!” En nog eens, wat harder 
nu: “Het betekent: sturen op verschil-
len!! Daar hebben we in Nederland 
moeite mee. We eisen maatwerk, 
maar wel voor iedereen hetzelfde. We 
willen geen verschillen.”

Wie zijn ‘we’?
“Iedereen. Jij en ik. Het zit in onze 
genen.” 

Maar vanwaar dan toch die 
decentralisaties?
“Dat is een politieke keuze die voor 
mij een gegeven is. Er wordt gede-
centraliseerd, dat is besloten. Maar ik 
heb er zelf wel een idee bij. De zorg 
is uit onze samenleving georgani-
seerd en een soort autonome entiteit 
geworden die mechanisch opereert. 
Dat werkt niet goed. Als je boven de 
vijftig bent, is de kans aanzienlijk dat 
je een chronische ziekte hebt en dan 

word je als zodanig gelabeld. Terwijl, 
de vraag is niet of je ziek bent, maar 
wat je gegeven de omstandigheden 
nog kunt doen in je leven en je werk. 
Het gaat er nu om de zorg terug te 
brengen bij de mensen, in de samen-
leving.”

Terugbrengen? Was dat vroeger 
dan zo?
“Ja, natuurlijk! De zorg en de soci-
ale zekerheid zijn beide ontaard in 
ontoegankelijke en onbegrijpelijke 
bureaucratieën. Dat noemen we 
professionalisering, maar het is een 
eufemisme voor ‘over de schutting 
gooien’. Vroeger was zorg en be-
staanszekerheid iets van de mensen 
zelf. Dat is pas de laatste tientallen 
jaren door de staat overgenomen, 
zie de Bijstandswet van Klompé 
uit 1965 en de AWBZ uit 1968; die 
markeren het begin daarvan. Ieder-
een denkt dat de overheid verant-
woordelijk is voor de zorg, maar die 
was altijd particulier georganiseerd. 
De decentralisaties brengen de 
zorg terug bij de gewone mensen, 
dat is in mijn ogen ook de grote 
waarde ervan. Je ziet het ontstaan: 
zorgcorporaties, initiatieven van 
buurtgemeenschappen, broodfond-
sen van zzp’ers, … Ik vertel het vol 
overtuiging, maar het is niet mak-
kelijk. Het betekent dat de overheid 
en iedereen in dit land verschillen 
moet accepteren, of beter nog: moet 
omarmen. Voor Den Haag is dat in 
ieder geval erg moeilijk.”

De TSD kan vraagstukken 
agenderen en op een verteerbare 
manier bespreekbaar maken. Wat 
moet ik me daarbij voorstellen?
“Voor gemeenten is de zorg een grote 
black box; zowel de zorgvraag als wat 
er binnen de zorg gebeurt. We heb-
ben begrotingen naast elkaar gelegd 
waarbij we zagen dat een gemeente 
iets op 100 procent begroot, de 
jeugdzorg die post op 140 procent zet, 
terwijl de eerste prognoses uitkomen 
op 60 procent. Iedere partij heeft 
zijn eigen referentiekader, systema-
tiek en werkwijze. Conclusie: je 
weet niks. Bovendien is in de zorg 
nooit verantwoording afgelegd, het 
is een heel gesloten wereld. Dat gaat 
wel veranderen. Neem mijn eigen 
gemeente, Dalfsen. Bepaald geen 
probleemgemeente. Toch ligt het 
aantal behandeldagen in de jeugd-
zorg hier op jaarbasis vijftig dagen 
boven het landelijk gemiddelde. En 
in buurgemeente Ommen is dat 
nog hoger. Hoe kan dat? Is het een 
kwestie van vraag of van aanbod? Die 
vragen worden nu gesteld. Enige tijd 
geleden is er een nieuwe aanbieder 
van jeugdzorg gecontracteerd in het 
Vechtdal. Daar heeft het een-op-een 
mee te maken. Het gaat er niet om 
dat het iemands schuld is, maar we 
moeten wel weten hoe het zit.”

Gemeenten hebben de 
bezuinigingsdoelstelling al 
gehaald, was het nieuws. Is dat 
eigenlijk wel goed nieuws?
“Dat concluderen we helemaal niet. 
We zien grote verschillen tussen 
gemeenten. Sommige hebben de 

‘ We eisen maatwerk, 
maar wel voor  
iedereen hetzelfde’

Dit doet de Transitiecommissie 
Sociaal Domein
De TSD bestaat uit voorzitter Han Noten, Doekle Terpstra (tevens voorzitter Interven-
tieteam Langdurige Zorg) en Marjanne Sint als agendalid (vanuit de Transitie Autoriteit 
Jeugd). De TSD rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de ministeries van 
BZK, VWS, SZW en V&J, de VNG en gemeenten zitting hebben.  
De commissie is voor twee jaar ingesteld en kijkt vooral naar de uitvoering van de decen-
tralisaties in het sociaal domein. Eventuele knelpunten en risico’s worden gemeld aan 
de minister van Binnenlandse Zaken en aan de gemeenten. Gemeenten die bestuurlijk, 
organisatorisch of financieel risico lopen kunnen advies krijgen van de TSD. Als zij dat 
advies niet of onvoldoende opvolgen, kan het kabinet ingrijpen. In het uiterste geval kan 
het rijksgezag in plaats treden van het gemeentelijk gezag.
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kosten in de hand, terwijl andere 
geen idee hebben wat ze uitgeven of 
gaan uitgeven aan zorg. Die lopen 
als een blinde door een moeras.  
Overigens, als het gaat om de finan-
ciële gevolgen van de decentralisaties 
is de voornaamste vraag: wat gaan 
de wijkteams doen? Daaruit moet 
blijken wat er wordt ingekocht en 
uitgegeven.”

In de tweede TSD-rapportage 
staat de zorg centraal. Kijkt 
de TSD ook naar het veld 
van werk en inkomen en de 
Participatiewet? Want dat zie je 
in de publiciteit niet terug.
“Jazeker. Dat is iets waar ik me grote 
zorgen over maak. De discussie over 
de decentralisaties wordt gedomi-
neerd door de zorgvraagstukken en 
sterk beïnvloed door de zorgaanbie-
ders. Aan de participatiekant zijn 
de wettelijke kaders dominant. Die 
twee werelden komen niet bij elkaar. 
Ook maatschappelijk gezien gaat 
de discussie te veel over de zorg en 
te weinig over werk en inkomen. 
Waarom? Ik weet het niet. De basis-
gedachte van de decentralisaties is: 
één gezin, één plan, één regisseur. 
Daar horen de sociale dienst en het 
veld van werk en inkomen ook bij. 
Want het gaat vaak over gecombi-
neerde problemen. Gezondheid, 
afhankelijkheid van de bijstand, 
schuldenproblemen, verslaving.”

Wanneer zijn de decentralisaties 
een succes?
“In de eerste plaats als de kosten 
onder controle zijn. En in de tweede 

plaats, en dat is het belangrijkste, 
als de wijkteams de goede dingen 
doen. Als ze dat kunnen en mogen. 
De TSD komt in september met een 
rapport waarvoor we praten met de 
wijkteams zelf. Een probleem is dat 
ze, zeker als het gaat om werk en 
inkomen, worden gehinderd door 
de systeemeisen. Dat is me nu al 
duidelijk. Daardoor is het niet altijd 
mogelijk om te doen wat de situatie 
vereist. Met name sociale diensten 
zijn sterk gericht op rechtmatigheid. 
Dat is de wereld van accountants en 
van verordeningen. De wijkteams 
zitten veel sterker in de wereld van 
de zorg, waarin het gaat om doelma-
tigheid. Aan het werk worden hoge 
eisen gesteld. Wellicht kan niet ieder-
een zich daarvoor kwalificeren. Je 
moet als generalist werken, terwijl er 
nu veel specialisten in de wijkteams 
zitten.”

Noten besluit: “De decentralisaties 
gaan voor mij over de beweging van 
recht op aanspraken naar voorzienin-
gen waar nodig. Van een verzeke-
ringsmaatschappij naar een solidaire 
samenleving. Van transacties naar 
arrangementen. Dat vind ik een 
grote stap vooruit – daar komt de 
oude socialist in mij naar boven. Het 
is een heel fundamentele verande-
ring die veel onzekerheden oproept. 
Vastgelegde transacties zijn helder, 
maar voor passende arrangementen 
moet je praten, afwegen, inschatten. 
Niet makkelijker, wel beter.” *

Wie is Han Noten?
Han Noten (1958) is sinds 2011 burgemeester van 
Dalfsen. Voorheen was hij onder meer tien jaar senator 
voor de PvdA, waarvan acht jaar fractievoorzitter. Noten 
werkte bij de Dienstenbond FNV als onderhandelaar en 
werd daarna topman in onder andere de pensioensector 
en bij de NS. In 2005 leidde hij een PvdA-commissie 
over hervorming van de verzorgingsstaat.


