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Reactie adviesraden Bergen, Uitgeest, Castricum , Heiloo 
Met belangstelling hebben wij de evaluatie van het Integraal Dienstverleningsmodel Sociaal Domein 

gelezen. Een goed initiatief om de periode 2015-2017 te evalueren. Samen met de memo van 

domein Samenleven en de presentatie van 31 oktober jl. door het management Sociaal Domein 

BUCH, hebben wij inzicht gekregen in de evaluatie en de verbeterplannen. Op basis hiervan geven 

wij als gezamenlijke adviesraden BUCH een advies. 

Overheersend in de hele evaluatie is het “aanlopen tegen organisatorische onvolkomenheden. 

Zowel in tijd, ruimte, kwantiteit en beleidsveranderingen”. Een nog onderbelicht onderdeel in deze 

evaluatie zijn de vijf speerpunten samen met een bezuiniging, de rol van het management en de 



wethouders hierin. Vooral nu blijkt dat er een overschot van de begroting niet is ingezet ten 

behoeve van het sociale domein. Leren van gemaakte keuzes en voorkomen dat geld van het 

Sociaal Domein anders wordt ingezet zal centraler moeten komen te staan. 

De evaluatie geeft te weinig inzicht in de aan de Sociaal Teams gestelde vragen in het algemeen 

en de complexiteit daarvan in het bijzonder. Een grondige analyse van de problematiek van de 

burger is een eerste stap die gezet moet worden alvorens, zoals nu het geval is, oplossingen 

aandragen in de vorm van uitbreiding en aansturing van de Sociale Teams.  

Pas als een analyse is gemaakt op alle fronten kan de vraag beantwoord worden “en hoe gaan we 

het nu aanpakken?” Welke deskundigheden hebben de Sociale Teams in welke mate nodig, 

waarbij er ook gekeken wordt naar wijkagenten, gebiedsregisseurs, woningcorporaties etc. Niet de 

medewerkers van het Sociale Team moeten centraal staan, maar de problematiek van de 

burger/wijk. Met welke samenstelling kunnen we die zo goed mogelijk aanpakken. De gemeente zal 

een visie moeten hebben hoe zij dit aanstuurt (governance). Het ontbreekt nu teveel aan een 

integrale aanpak op alle verantwoordelijke lijnen.  

Bergen, Uitgeest, Castricum Heiloo 

De vijf uitgangspunten:  

1. Versterken van de eigen regie en 

zelfredzaamheid van inwoners,  

2. Inzetten op preventie en vroegsignalering van 

problemen van inwoners.  

3. Een integrale aanpak en het leveren van 

maatwerk bij ondersteuningsvragen van 

inwoners,  

4. Experimenteren.  

5. Het faciliteren van maatschappelijke 

initiatieven.  

Deze uitgangspunten staan niet ter discussie 

maar de uitvoering wel. Het risico, vanuit de 

evaluatie gezien, is een opdeling van de 

uitgangspunten. Aparte teams benoemen, 

specialisten i.p.v generalisten, Klanten 

Contacten Centrum. Terwijl een Integrale 

aanpak betekent ook integraal werken. Het is 

juist aan te bevelen om de Sociale Teams op 

alle uitgangspunten in te zetten, daar waar zij in 

gezamenlijkheid een verbredende blik hebben, 

dat is hun kracht en vanuit die visie zijn de 

Sociale Teams opgezet. 

Wijkgericht werken wordt bij de verschillende 

vrijwilligersorganisaties opgepakt, de Sociale 

Teams kunnen regie voeren. Gebruik maken 

van de faciliteiten die er al zijn in de 

verschillende kernen, wijken en buurten.  

In de evaluatie wordt gesteld dat men nu niet of 

nauwelijks toekomt aan preventieve activiteiten 

en vroeg signalering, het ontbreekt veelal aan 

definiëring en verkenning van deze taak . Het is 

maar zeer de vraag of alleen de Sociale Teams 

qua taakstelling en deskundigheid de 

aangewezen entiteit is om deze activiteiten te 

ontwikkelen. Algemene wijk overstijgende 

activiteiten op het gebied van preventie en vroeg 

signalering, vragen immers om een eigen type 

deskundigheid en aanpak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wijkgericht werken goed ontwikkeld wordt en 

is bij de verschillende vrijwilligersorganisaties, 

kunnen de Sociale Teams helder en duidelijk 

regie voeren en gebruik maken van de 

faciliteiten die er al zijn.  

Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo 

Zoals de publieke ruimten van verenigingen benutten voor buurtactiviteiten, verenigingen bewust te 

maken van hun verantwoordelijkheid voor de buurt. Bewoners kennen en verbinden past beter in 

een preventieve aanpak. Het verdient aanbeveling om voor de Sociale Teams een centrale plek in 



de wijk te kiezen in plaats het gemeentehuis (drempelverlagend). Zoals in Bergen reeds 

gerealiseerd is. Hierbij kan er fysiek wijkgericht, overstijgend gewerkt worden. 

Bij de presentatie van 31 oktober is genoemd ‘Geen generalisten maar specialisten met brede blik’. 

Voor regievoering bij complexe problematiek is het aan te bevelen: ‘generalisten met brede blik en 

vooral een vertrouwensrelatie met de cliënt’. Stel afzonderlijk beleid en integrale sturingswijze op 

voor de genoemde ontwikkelterreinen: schulden, vergrijzing, decentralisatie Beschermd Wonen etc. 

Schakel een kwaliteitsmedewerker in bij monitoring klanttevredenheidsgesprekken: wat merkt de 

klant van de integrale aanpak en heeft hij/zij hier baat bij en zeggenschap in?  

Een kanteling die niet alleen een eigen organisatie benadering vraagt, maar in het geheel niet 

plaats kan vinden zonder een gedegen ontwikkeling van kennis en kunde van (om te beginnen) de 

medewerkers in het Sociaal Domein. Wij achten een investering in deze ontwikkeling van een 

hoogste  prioriteit.  Dit betekent wellicht ook scholing van management om ‘good governance’ toe te 

passen, vertrouwen te leren geven, innovatie en ontwikkeling te kunnen stimuleren op inhoudelijk 

uitvoerend als beleidsondersteunende en politieke ontwikkelingen. 

Dringend willen wij als gezamenlijke adviesraden BUCH ervoor pleiten het totale budget voor het 

Sociaal Domein in iedere gemeentelijke begroting  te blijven oormerken voor dat  Sociaal Domein. 

Er valt immers zoals genoemd nog heel wat te verbeteren op het gebied van een kanteling van zorg 

en ondersteuning, preventie en het integrale werken van de medewerkers. Dat vraagt scholing, 

goede coaching, voldoende menskracht en stabiliteit in inhoudelijke ruimte, tijd en ook financiële 

middelen.   

Bergen, Uitgeest, Castricum Heiloo 

De Adviesraden blijven graag betrokken en 

geïnformeerd over uw nadere uitwerking van de 

evaluatie en voorgenomen aanpassingen in het 

beleid en de uitvoering in het sociaal domein. 

Naast een meer duurzame ontwikkeling van de 

organisatie zijn er meer voordelen van 

oormerking, zoals het mogelijk maken financiële 

aanpassingen in regelgeving en uitvoering 

geleidelijk te laten verlopen, onverwachte 

tegenvallers op te vangen (bufferfunctie), 

eenmalige, niet voorziene doelen te kunnen 

financieren zonder dat deze concurrerend zijn 

met de lopen uitgaven. 

Het toegangsproces wordt weergegeven in het 

flowdiagram in par 2.3. Naast de ‘poortwachter’ 

functie voor voorzieningen heeft het Sociaal 

team een rol in preventie en het realiseren van 

laagdrempeligheid. Dat gebeurt al direct tijdens 

het eerste contact.  Het bepalen van de soort 

vraag (zie diagram) moet o.i. eerder een 

gesprek zijn over de situatie, verwachtingen en 

toekomstige situatie van de inwoner dan alleen 

maar doorverwijzen naar de algemene 

voorzieningen. Ten allen tijde biedt de gemeente 

een gesprek  aan in dit contact. 

 

In de wenselijke formatieberekeningen wordt 

uitgegaan van een bepaalde categorisering van 

vragen en organisatorisch onderscheid in 

functies (b.v. coördinatie, uitvoering, extra 

aansturing, kaderbepaling). In welke 

verhoudingen dit in de uitvoering uitkristalliseert 



hangt samen met de ontwikkeling van de 

organisatie. Ons lijkt dat deze verdeling flexibel 

moet blijven en niet ‘hard’ worden doorgevoerd. 

Bij ingewikkelde ontwikkelingen worden 

misschien te gauw meer management en 

coördinatie functies ingezet die (op langere 

termijn) ten koste kunnen gaan van de 

beschikbare uren ten behoeve van de 

uitvoering.   

 

In september 2014 is na advisering van de 

Adviesraden ‘het implementatieplan integraal 

dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH-

gemeenten’ vastgesteld. Dit plan is gestart met 

de  ‘minimale variant’.  Graag zien wij een up-

date tegemoet met de uitgebreide variant.  

 


