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Hetty Veneklaas geeft aan dat het doel van de avond is de commissie te informeren over de
ontwikkelingen binnen het Sociale Domein en inzicht te geven in strategische beleidskeuzes.
Spreker is Peter Paul Doodkorte, adviseur Sociaal Domein en teammanager in Bunnik. Hij ziet het
extra geld dat nu uit Den Haag komt niet als een oplossing. Want juist als er schaarste is, dan pas
ontstaat er vernieuwing! Wat is er veranderd sinds 2015? We doen eigenlijk dezelfde dingen als voor
de decentralisatie. De transformatie staat nog in de kinderschoenen.
De kosten voor de zorg zijn enorm. Het aantal mensen is in verhouding niet gestegen, maar de zorg
is een verdienmodel geworden. En het wordt sommige mensen ook wel heel makkelijk gemaakt: er is
een glijbaan richting zorg gecreëerd. Hij ziet dat ouders het te druk hebben. Er is een enorm tekort
aan aandacht en tijd. Ouders kunnen hun problemen buiten de deur wegzetten. En als gemeente
moet je ergens ‘tot hier en niet verder’ kunnen zeggen. Ouders mogen best opvoedproblemen
hebben. Hoe bizar is het dat we met elkaar een systeem hebben dat de portemonnee opengaat als
er een probleem is. En wil je meer geld, dan moet je je probleem aandikken.
Hij geeft vele voorbeelden om over na te denken:
-

Denk aan alleenstaande ouders uit de bijstand. Vanuit arbeidsperspectief goed, maar vanuit
opvoedperspectief misschien helemaal niet! De rekening komt wellicht weer heel hard terug.

-

Het hele aanbestedingsgebeuren zorgt ervoor dat je ruim van tevoren producten koopt die je
wellicht helemaal niet passend zijn. Nu bepalen de aanbesteders de regels.

-

De meeste zorg gaat naar de hoogste inkomens. Die mensen weten de weg.

-

Voorbeeld van een vader met 3 kinderen in het speciaal onderwijs. Komt in de bijstand, moet
de auto verkopen. Vervolgens is de gemeente heel veel geld kwijt aan
vervoersvoorzieningen.

-

Voorbeeld door huurschuld/ dreigende huisuitzetting en scheidingsproblematiek kinderen
dreigen richting uithuisplaatsing en jeugdzorg (a 50.000 euro per kind!) terecht te komen.
Door overname huurschuld (van 5.000 euro) kon dit worden voorkomen, maar is binnen een
gemeente door regels enorm lastig. Denk creatief!
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Adviezen:
-

Bezuinig niet op de goedkoopste voorzieningen. Door bezuinigingen op huishoudelijke hulp
zijn er meer aanvragen voor begeleiding (de volgende stap, die is veel duurder).

-

Wil niet alles benoemen en stop niet alles in het stelsel. Voor de zwaardere gevallen is
maatwerk nodig!

-

We moeten leren onderhandelen met de inwoner. Kijk naar de belangen en verplaats je daar
in.

-

Ben niet bang voor precedentwerking. Gelijkheidsbeginsel gaat over gelijke situaties! Die zijn
er bijna nooit.

-

Denk goed na op welke onderdelen je regionale samenwerking nodig hebt.

-

Kijk niet te veel naar protocollen, maar maak de juiste keuzes in situaties. Inwoners weten
vaak zelf heel goed welke oplossing passend is. En vraag erbij of men hetzelfde zou kiezen
als men het zelf zou moeten betalen.

-

Plaats kinderen niet te snel uit huis. Stel de vraag of iemand je kan helpen. Zoek oplossingen
dichtbij, gewoon in de buurt (steungezin, weekendgezin).

-

Zet de zorg niet voorop, maar meetellen en meedoen!

-

Een oplossing ligt om alle jeugdhulp rondom de school organiseren, inclusief de lichte JeugdGGZ. Neem de huisartsen daarin mee en laat alle aanvragen voor de jeugdhulp via het
sociaal team lopen.

-

Wachtlijsten: stuur niet keihard op de doorlooptijden, want sommige zaken lossen zich op.
Maar maak wel heel goed inschatting!

-

Zorg voor voldoende tijd binnen het sociale wijkteam. Zet er een goede teammanager op, in
een goede schaal! Pas het loongebouw daarop aan (en bedenk dat een interimmer meer
kost in 1 jaar dan iemand 3 jaar lang in een hogere schaal betalen).

-

De buurt als haven. Zorg voor toegankelijke dagbesteding in de buurt.

-

Ga een contract aan met gezamenlijke leveranciers/aanbieders. Partnerschap. Laat die met
elkaar bespreken wat en hoe het werkt. Horizontale verantwoording en geen 150 aanbieders
met 150 jaarverslagen.

-

Kleuters voor kwalen: kleuterklas in een zorgvoorziening brengen. Meest simpele oplossing!

-

Fundament: begin bij de inwoners, vraag sportclubs wat ze kunnen doen, denk vanuit
toegevoegde waarde.

-

Normaliseer! De-medicaliseer. Ben flexibel en creatief. Los zaken op met gezond verstand.
En geef ruimte om fouten te maken.

-

Bemoei je als raad niet met details op zorgniveau en zeker niet op casusniveau. Blijf in je rol
als kadersteller en bemoei je niet met de uitvoering. Vraag niet tot in detail om
monitorgegevens.

De avond rond wordt 22:20 uur afgerond. Op 28 mei is er een vervolgavond.
15 mei 2019, AMH
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