
Opgehaald aan de thematafels op 5 september 2019 - Inspiratiesessie Integraal 
beleidskader SD 
 
In het tweede deel van de Inspiratiesessie, na het verhaal van Erik Dannenberg, is aan een viertal the-
matafels verder gepraat a.d.h.v. een viertal stellingen & vragen: 
 
1. Stichtse Vecht als inclusieve samenleving: hoe inclusief willen en kunnen we zijn? 

Wel of geen aparte voorzieningen voor bepaalde groepen mensen? 
2. Eigen kracht, hoe ver gaat dat? 

Hoe zou het zijn als een inwoner zelf bepaalt wat het antwoord op zijn of haar hulpvraag is? 
3. Meer normaliseren, minder problematiseren? 

Welke vragen van inwoners kunnen eenvoudig opgelost worden zonder een beroep op professio-
nele hulp? Kan dat meer dan nu gebeurt? 

4. Meer ruimte voor inwoners, voor professionals en voor instellingen: meer vertrouwen, minder con-
trole? 

 
De deelnemers zijn bij de start van de tafelgesprekken uitgenodigd om kort maar krachtig een reactie 
te geven met behulp van de welbekende ‘geeltjes’. Een samenvatting van de oogst van geeltjes & ge-
sprekken treft u hieronder. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
Stelling 1: Stichtse Vecht als inclusieve samenleving: hoe inclusief willen en kunnen we 

zijn? Wel of geen aparte voorzieningen voor bepaalde/specifieke groepen men-
sen? 

 
- Natuurlijk moet Stichtse Vecht inclusief zijn, dat is de visie!  
- Besef daarbij wel: inclusie is maatwerk, de mens staat centraal. Het gaat erom dat iedereen 

mee doet op zijn/haar eigen niveau, zo inclusief mogelijk. Dat vraagt op individueel niveau 
soms om uitwijken naar aparte voorzieningen. 

- Ga in gesprek! Informeer bij doelgroepen wat nodig is. Maak op voorhand niet allerlei indelin-

gen. Betrek doelgroep zélf i.p.v. over mensen heen te besluiten dat we ze willen insluiten. In-

formeer wat zij zelf verstaan onder inclusiviteit, onder ‘meedoen’.  

- Een inclusieve samenleving is een samenleving die je niet kunt voorschrijven maar moet laten 

ontstaan door o.a. grenzen van de mogelijkheden aan te geven. Inclusief is een leerproces 

voor iedereen, een proces van jaren, met lef én geduld. Vraagt om ruimte voor experimente-

ren. Gebruik daarbij goede voorbeelden zoals de Werkspecht en de coöperatie Nieuwer ter 

Aa. 

- Betrek de wijk bij het oplossen van problemen. Ga uit van de buurt! De wijk biedt beschutting 

en daar ligt de inclusie voor het oprapen, geef daar ruimte aan!! Investeer in ontmoetingsruim-

ten. 

- “Aparte” voorzieningen of “aanvullende diensten” zijn soms nodig. Van belang om expertise te 

behouden. Speciale voorzieningen betekent ook speciale aandacht en zichtbaarheid. Is soms 

nodig. 

- Gemeente, geef zorgorganisaties meer ruimte om groepen die zorg behoeven te koppelen!! 

Bijvoorbeeld ouderen met jongeren of nieuwkomers. Creatieve oplossingen. Niet als ge-

meente of zorgorganisatie alles één op één bespreken en oplossen, maar óók in groepen, 

waardoor mensen gestimuleerd worden om elkaar te helpen. Als je ondersteuning en hulp 

waar het kan meer groepsgewijs organiseert, dan geeft dat meteen inclusiviteit. 

 

Stelling 2: Eigen kracht, hoe ver gaat dat? Hoe zou het zijn als een inwoner zelf bepaalt wat 

het antwoord op zijn of haar hulpvraag is? 

- Goed uitgangspunt, dat de inwoner het antwoord bepaalt op zijn/haar vraag. Ga hierin zo ver 
mogelijk, want dan heeft de burger geen hulp meer nodig, maar is het uitvoering.  

- Goed om te verkennen in een pilot, experimenteer ermee, toon lef! Onderken wel de vraag 

achter de vraag. Laat dit eens gebeuren! Durf! Vertrouw! 



- De mens weet zelf wat goed voor hem is, maar de gemeente mag wel grenzen stellen in een 

gesprek, niet vanuit macht of protocol, maar out of the box naar creatieve oplossingen zoe-

ken. Doen wat nodig is! 

- Hulpvragers zijn divers. Sommige weten wat nodig is. Anderen hebben een (professioneel) 

advies/hulp nodig om een richting te bepalen. Laat wel de inschatting van de professional mee 

wegen.  

- Hoe bereik je mensen die minder mondig zijn? Sommige mensen weten heel goed de weg, 

anderen missen misschien kansen. En wat doen we met zorgmijders die niets vragen maar 

waar het niet goed mee gaat?  Eigen kracht is niet ‘zoek het maar uit’. Gaat om de balans tus-

sen draaglast en draagkracht. 

- Preventie: zorg voor goede basis. Dat begint al bij toekomstige ouders. 

 

Stelling 3: Meer normaliseren, minder problematiseren? 
Welke vragen van inwoners kunnen eenvoudig opgelost worden zonder een be-
roep op professionele hulp? 
Kan dat meer dan nu gebeurt? 

- Eenvoudige hulpvragen kunnen – meer dan nu gebeurt – opgelost worden zonder professio-
nele hulp. Veel problemen zijn met behulp van de omgeving (vrienden, buren, familie) al op te 
lossen. Adviseren van cliënten door instanties lost de problemen niet op. Wijkteams inzetten 
op problemen, waarbij vroegtijdig problemen worden gesignaleerd en verholpen. Het moet de 
norm zijn om zelf op te lossen wat je zelf kunt oplossen. Niet alles bij de gemeente leggen. 

- De buurt is daarbij een belangrijke ‘hulpbron’, net zoals buurthuizen. Heel veel vragen zijn zelf 
op te pakken door inwoners in wijken te mobiliseren. 

- Inzetten op preventie, zodat je in de toekomst meer problemen voorkomt. Een voorbeeld is 
extra personeel in de klas zoals klassenassistenten. Zij kunnen meer aandacht geven aan 
meer leerlingen waardoor problemen rondom kinderen eerder worden gezien en mogelijk kun-
nen worden voorkomen. Dit kan mogelijk ook helpen bij andere doelgroepen zoals ouderen en 
jeugd. 

- Goed luisteren naar de inwoner, naar de hulpvrager! Goede communicatievaardigheden van 
ambtenaar en professional! Nu wordt er vaak langs de cliënt gewerkt i.p.v. mét de cliënt. Wijk 
ook af van protocollen als daar ook de situatie voor is. Durf out of the box te denken. Gebruik 
hierbij ook ‘Omdenken’. Steek in op zingeving. Stop met het ziektejargon belonen! 

- Zorg voor minder administratieve lasten, zodat er meer tijd vrijkomt voor de cliënt. Werk goed 
samen met de maatschappelijke organisaties die er lokaal al zijn. Normaliseren is beter orga-
niseren. Adequaat (professioneel) acteren op problemen is óók normaliseren. 
 

 
Stelling 4: Meer ruimte voor inwoners, voor professionals en voor instellingen: meer ver-

trouwen, minder controle? 

- Op alle niveaus meer vertrouwen in elkaar. We zitten allemaal voor hetzelfde belang en dat is 
de burger beter helpen. Vertrouwen= mindset. Durf los te laten, vertrouw en houd contact. 
Houd vol! 

- Vertrouwen in de kracht van de samenleving. Op álle nivo’s meer vertrouwen. Is héél moeilijk 
maar essentieel. Zet kracht en kennis van samenleving en inwoners in. Meer vertrouwen helpt 
een samenleving te verbouwen. 

- Open staan voor samenwerking! De gemeente is niet alwetend. Het is van belang voor de cli-
enten dat de gemeente meer integraal gaat werken. Ontschotting! Minder administratieve las-
ten, meer tijd voor zorg. Faciliteer professionals om méér samen te werken. Gééf die ruimte! 
Meet met maatschappelijke waarde i.p.v. kosten. 

- Creëer een werkzame driehoek van inwoner, gemeente en uitvoering. 
- Laagdrempelige hulp in de wijk is een belangrijke plek voor preventieve activiteiten. Schenk 

daar vertrouwen aan!   
- Vertrouwen is van belang, ook bij de politiek. 


