
 

 

1 

Bijlage 3  

Het werken met leidende principes 
 
Veeal moet men een keuze maken uit meerdere leidende principes. In de praktijk werkt een 
keuze van 5 maximaal 8 het meest efficiënt. Voor de praktijk van deze voorbeeld-notitie is 
gekozen voor een 5-tal leidende principes die al eerder in een advies gebruikt zijn. 
De aanpak  is dan: 

1. Het noemen van de actie, maatregel op korte of lange termijn 
2. De leidende principes noemen 
3. In gaan vullen wat per leidend principe de uitvoering zou kunnen/moeten worden 
4. Wat is dan de conclusie 

 
Voorbeelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sociale teams moeten operationeel gaan integreren met buurtcoaches, 
buurtsportcoaches en de POH’s van de huisartsen 

Korte lijnen   ja, makkelijk maken ook naar burger 
Eigen regie   ja, is mogelijk, maar moet je wel duidelijk hanteren 
Ruimte voor personeel ja, is zeker mogelijk, positie leidinggevende is essentieel 
Menselijke maat  ja, zeker eenvoudig op buurtniveau 
Preventie   ja, mogelijk om daarop in te vullen 
 Conclusie: maatregel voldoet intrinsiek sterk aan de principes 
 

2. De huidige vijf pijlers nemen waarbinnen de BUCH op dit moment haar keuzes maakt 
(Zorginkoop, Bekostigingssystematiek, Instroom/doorstroom/uitstroom, Preventie en 
Organisatie). Voorbeeld: zorginkoop 

Korte lijnen   niet makkelijk, concreet aantonen met name richting klant 
Eigen regie   kan, voorwaarde vooraf aan aanbieder, die moet aantonen 
Ruimte voor personeel % deskundigheidsontwikkeling vooraf te stellen benoemen 
Menselijke maat  individuele benadering - individuele plannen mee werken  
Preventie   nadrukkelijk apart gaan benoemen 

Conclusie: maatregelen vragen veel details om principes te realiseren, tegelijk 
kunnen het hebben van veel details beperkend zijn voor de uitvoering van de 
principes 
 

3. De PGB toekenningen dienen in aantal en naar financieel niveau beperkt te worden 
Korte lijnen   eenvoudig aan te geven  
Eigen regie   blijft aanwezig, beperkt, kan niet meer leidend zijn 
Ruimte voor personeel nihil  
Menselijke maat  zeker aanwezig, maar nauwelijks toepasbaar  
Preventie   waarschijnlijk geen ruimte voor 

Conclusie: het PGB als zodanig is niet in strijd met de principes. Het beperkende 
karakter in de maatregel maakt deze wel in strijd met de principes 

 
4. Het is verplicht een Leefplan (Persoonlijk plan) te maken vooraf aan zorg en/of 

ondersteuning 
Korte lijnen   ja, maken bij/in het keukentafelgesprek 
Eigen regie   ja, is mogelijk, geeft gelegenheid 
Ruimte voor personeel ja, bewijs dit als professional, positie leidinggevende! 
Menselijke maat  ja, burger maakt het zelf 
Preventie   ja, mogelijk om daarop in te vullen 

Conclusie: de maatregel voldoet feitelijk aan alle principes 
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Achtergrond gegevens, theorie en praktijk bij het werken met Leidende principes. 
 

1. Vuistregels voor leidende principes? 
Leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan het handelen van mensen, zodat je 
weet dat je de goede dingen doet, op de juiste manier. Het zijn waarden die sturend zijn in de 
besluitvorming. Ze helpen je om de doelen (richting) van je organisatie, of in dit geval van het 
sociaal domein, te vertalen naar structuren en werkprocessen (inrichting) en naar uitvoering 
van activiteiten (verrichting). Ook in de derde tussenrapportage van de visitatiecommissie 
financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG, wordt het belang van het werken met 
leidende principes aangehaald. 
 

2. Het zoeken naar leidende principes? 
Het formuleren van leidende principes kan vanuit verschillende aanvliegroutes gebeuren.  
Zo kun je uitgaan van praktijkbronnen, bestaande casuïstiek of waardevolle voorbeelden. 
 

3. Hoeveel leidende principes? 
Een set leidende principes bestaat bij voorkeur uit vijf tot acht principes. Het is de bedoeling 
dat uiteindelijk de hele organisatie de leidende principes kent, omarmt en hiernaar gaat 
handelen: van beleid, financiën, bedrijfsvoering en control tot wethouder en gemeenteraad. 
Ook aanbieders, professionals, adviesraad werken ermee en inwoners/cliënten herkennen ze. 
Bedenk ook niet steeds nieuwe principes, maar zet in op die je al hebt en versterk deze. 
 

4. En de centen dan? 
In tijden van bezuinigingen, waarin ‘kaasschaven’ geen optie meer is, moeten fundamentele 
keuzes gemaakt worden over wat gemeenten wel en niet meer doen in het sociaal domein en 
hoe ze dat willen en kunnen doen. De leidende principes en ambities/maatschappelijke 
resultaten kunnen dan helpen bij het gezamenlijk maken van dit soort keuzes. Wat vinden we 
nu echt belangrijk, welke ambities willen we staande houden? Welke bezuinigingsopties zijn in 
lijn met de leidende principes en welke niet? 
De lijst met opties om te bezuinigen moet worden gewogen op basis van de gekozen leidende 
principes. Welke ombuigingsmaatregelen zijn in lijn met de leidende principes, welke zijn 
belemmerend en welke zijn neutraal? Bezuinigen is al lastig genoeg. Je wilt niet dat de keuzes 
die je daarin maakt indruisen tegen het hanteren van de leidende principes. Je wilt ook niet dat 
de keuzes op den duur toch kostenverhogend werken. 
 

5. Gekozen en dan? 
Zorg dat de leidende principes niet een doel op zich worden. Blijf kijken naar de 
maatschappelijke resultaten die je voor en met inwoners wilt bereiken. 
Want als het heel goed lukt om zorg dichtbij te realiseren, of de creativiteit van professionals 
aan te boren, maar tegelijkertijd blijkt dat het niet beter gaat met inwoners, dan moet je 
opnieuw kritisch kijken naar zo’n leidend principe. Is het wel goed gekozen, klopt de 
theoretische veronderstelling wel? Kan het wel met deze mensen, deze inwoners en dat dorp, 
in die omgeving? 
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