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Voorwoord

Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het 
houvast verliezen – Sören Kierkegaard, Deens filosoof 1813-1855

De omslag van de geïndividualiseerde verzorgingsstaat naar een samenleving waarin gemeenschappelijkheid en 

eigen kracht centraal staan, is volop aan de gang. 

Talent benutten. Netwerken stimuleren. Uitgaan van eigen kracht. Het zijn overal de uitgangspunten voor de 

uitvoering van de nieuwe taken die gemeenten erbij krijgen op het gebied van participatie, begeleiding en 

(jeugd)zorg. Het welslagen van de decentralisaties vereist vertrouwen. Van gemeenten in het Rijk en omgekeerd. 

Vertrouwen op de eigen kracht van de samenleving en van de lokale democratie. 

Vooruitlopend op de wet- en regelgeving werken veel gemeenten al op de nieuwe manier. Hoe kunnen burgers 

die begeleiding nodig hebben, nu en later bij hun gemeente terecht? Samenwerking kan niet zonder gegevens-

uitwisseling, maar hoe wordt de privacy beschermd?

In deze brochure vindt u zes verhalen. Zomaar een greep uit de gemeentelijke praktijk van nu.

Annemarie Jorritsma,

Voorzitter VNG
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Talent - Apeldoorn
Hoe mensen met een beperking weer kunnen meedoen

Hoe kan iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer meedoen in de samenleving? Met zinnig 

vrijwilligerswerk en goede begeleiding. Project Talent in Apeldoorn heeft veel succesverhalen. Mensen krijgen 

waardering, sociale contacten en voelen dat ze meetellen. 

De gemeente Apeldoorn begon met Talent in 2011 toen de discussie over de decentralisaties nog maar net was 

begonnen. Het idee was een integrale aanpak voor mensen die zowel een uitkering krijgen als zorg en onder-

steuning. Juist omdat de werelden van zorg en arbeidsparticipatie ver uit elkaar liggen, terwijl er veel overlap is 

in de doelgroepen. 

In twee jaar tijd (2013 en 2014) worden vanuit het project 750 participatieplekken geschapen waar deelnemers 

maatschappelijk nuttige taken verrichten, weer een dagstructuur krijgen en een netwerk opbouwen. De nadruk 

ligt daarbij op talent en niet op de beperking van 

mensen. De participatieplekken zijn bij zorg- en wel-

zijnsorganisaties, woningcorporaties of verenigingen. 

Zo is een boodschappendienst opgezet samen met de 

al bestaande supermarkt bij een instelling voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Ouderen met een 

Wmo-voorziening krijgen de boodschappen thuisbe-

zorgd door mensen van Talent. 

Mensen kunnen zich zelf aanmelden bij Talent of ze 

worden verwezen door de klantmanager van de sociale 

dienst. Zorgorganisaties leggen ook steeds vaker het 

contact. Een mooi voorbeeld daarvan is een man met straatvrees die nu – vanuit zijn eigen huis – mensen helpt 

met computerproblemen. 

Gesloten beurs
Een ander doel van het project is om individuele begeleiding veel meer collectief te organiseren. Niet alleen 

vanuit het oogpunt van maatschappelijke kosten, maar in de eerste plaats om mensen te helpen (weer) een net-

werk op te bouwen. Ontmoeting te organiseren. Kregen mensen vroeger individueel begeleiding bij het koken, 

de administratie of andere vaardigheden, nu zijn er in de wijken Ontmoetingsplaatsen. Hier worden mensen in 

(kleine) groepen begeleid, bijvoorbeeld bij het koken en eten. Daarbij doen ook vrijwilligers mee (van Talent en 

‘gewone’). Bij de groepsbegeleiding zijn professionals van verschillende disciplines en organisaties betrokken. In 

een paar jaar tijd is het samenwerken en wederzijds van elkaar leren volkomen ingesleten. Ook bij de mensen 

vanuit voorheen gescheiden kolommen als de VG en de GGZ. De samenwerking tussen organisaties gaat bijna in 

zijn geheel met gesloten beurs. Alle ontmoetingsplaatsen zijn op bestaande locaties in de wijken waar mensen 

wonen. In Apeldoorn wordt de vernieuwing in het sociaal domein doorontwikkeld vanuit het model van Talent. 

Het is de bedoeling om individueel maatwerk straks bestuurlijk aan te besteden. De collectieve voorzieningen (de 

Ontmoetingsplaatsen) worden bekostigd met subsidie waarbij één partij optreedt als hoofdaannemer op voor-

waarde van samenwerking in de begeleiding.

Uitgeschakelde Patrick is weer in business

Patrick Demmers (27) werkte vroeger met veel plezier als glazenwasser. Maar bij een val liep hij ernstig (her-

sen)letsel op. Jarenlang zat Patrick uitgeschakeld thuis. Na verloop van tijd kreeg hij een plek in de Sociale 

Werkvoorziening, maar daar voelde hij zich totaal niet thuis. Via Talent kreeg Patrick een participatieplek bij 

het activiteitencentrum van zorginstelling Siza. Hij hielp mee bij de schoonmaak, deed klussen en als het zo 

uitkwam, schilde hij ook wel een appel voor iemand. Patrick voelde zich al snel op zijn gemak en hij wordt zo 

gewaardeerd dat zijn participatieplek nu is omgezet in een betaalde baan. Het schoonmaakbedrijf van Siza 

heeft Patrick in dienst genomen. 

‘Begeleiding, dagbesteding en ontmoeting voor 
verschillende doelgroepen kunnen goed in elkaar 
worden geschoven. Het gaat om mensen die 
allemaal zelfstandig wonen. Laten we gewoon 
weer eens normaal denken, het net zo aanpakken 
als je thuis zou doen’ 
Marike Hafkamp, projectleider Maatschappelijke Participatie Apeldoorn
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Netwerkgemeente - Bergen op Zoom
Samen met burgers het nieuwe sociaal domein inrichten

In het openbare bestuur voltrekt zich stilaan een fundamentele verandering. De overheid heeft niet langer het 

monopolie op publieke taken. Onder invloed van moderne communicatiemiddelen en mondige burgers veran-

dert ook de rol van de gemeente. 

De gemeente Bergen op Zoom wil zich ontwikkelen tot een moderne netwerkorganisatie. Niet meer het insti-

tuut dat alles bepaalt, maar een schakel in de keten die aanjaagt, faciliteert en regisseert. Tegen die achtergrond 

betrekt de gemeente individuele burgers en daarnaast instellingen en maatschappelijke organisaties intensief 

bij het inrichten van het nieuwe sociaal domein. Niet in het minst om samen met hen keuzes te maken nu de 

gemeente meer moet gaan doen met minder geld. 

In interviews en bij verscheidene bijeenkomsten konden burgers meepraten over de visie op het sociaal domein. 

In totaal deed een vijftigtal mensen mee die zich hadden 

opgegeven via het burgerpanel. Voor instellingen en 

maatschappelijke organisaties werden aparte avonden 

gehouden. Vanuit hun verschillende achtergronden 

waren de betrokkenen verrassend eensgezind over de 

uitgangspunten dat een vangnet nodig is, maar zo veel 

mogelijk tijdelijk. Dat eigen kracht voorop staat en 

instellingen moeten samenwerken voor het beste resul-

taat. Dat het sociaal domein anders moet worden geor-

ganiseerd en dat mensen die iets krijgen zoveel mogelijk 

iets teruggeven (wederkerigheid).

De gemeente wil met de andere manier van werken het vertrouwen van burgers in de overheid versterken. ‘Dat 

lukt alleen als we als overheden verantwoordelijkheden weer durven terug te geven aan de samenleving om 

ruimte te geven aan de maatschappelijke veerkracht,’ staat in het document. Het is de bedoeling dat instellingen 

en organisaties de visie voortaan als uitgangspunt voor hun eigen beleid gebruiken. De gemeente stuurt daar als 

regisseur op aan. 

Toegang
De volgende stap is dat een regiedocument wordt opgesteld, opnieuw in nauwe samenspraak met iedereen die 

al eerder betrokken was. Daarin worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt over de toegang tot de zorg, hoe willen 

burgers dat zelf het liefste organiseren? Het proces is nu al van grote waarde gebleken: zorginstellingen spraken 

samen met andere werkgevers af om een taskforce op te zetten die op zoek gaat naar oplossingen voor het te-

veel aan vastgoed, als gevolg van bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg. De gemeente is daarbij betrok-

ken als deelnemer.

‘Doecentrum’

In Gageldonk-West namen wijkbewoners vorig jaar het initiatief voor een ‘Doecentrum’. Een plek waar ieder-

een terecht kan met goede ideeën voor de wijk. Eind vorig jaar kregen ze de sleutel van een schoolgebouw 

aan het Zilverschoonplein. De komende jaren staat het gebouw leeg tot het moet plaatsmaken voor nieuwe 

woningen. De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en het schoolplein. In 

het gebouw zitten nu een ruilwinkel, een ontmoetingsruimte, een atelier waar bewoners kunst maken voor de 

wijk en een ruimte waar onder meer dak- en thuislozen worden begeleid.

‘Als de gemeente burgers vraagt met 
initiatieven te komen, betekent dit dat hij 
ook durft te kijken naar de eigen wet- en 
regelgeving. Hoe kun je drempels slechten waar 
burgers tegenaan lopen als ze iets willen?’ 
James Habibuw, relatiemanager Maatschappelijke Ontwikkeling 

Bergen op Zoom
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Thuishuisproject – Woerden
Een studentenhuis voor ouderen

Mensen zijn boven alles sociale wezens. Het Thuishuis grijpt terug op de gemeenschapszin die vroeger gewoon 

was. Het is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die wel zelfstandig, maar niet alleen willen 

wonen. In Woerden komt zo’n Thuishuis. In Deurne en Amstelveen is het er al.

Een Thuishuis is een gewoon huis met aparte woonruimtes (woonkamer met pantry, slaapkamer, badkamer/toilet) 

die alleenstaande 60+’ers zelf inrichten. Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en logeer-

ruimte. De woonruimtes liggen bij voorkeur rond het 

gemeenschappelijk deel zodat bewoners elkaar geregeld 

tegenkomen en worden gestimuleerd om gezamenlijk 

dingen op touw te zetten. Het Thuishuis wordt gecom-

bineerd met Thuisbezoek, gecoördineerd door een 

vrijwilligerscoördinator. Dit is de enige professional die 

voor 8 tot 12 uur per week bij het project betrokken is. 

Het Thuisbezoek is gericht op alleenstaande ouderen die 

niet in het Thuishuis wonen en een steuntje in de rug nodig hebben om weer mee te doen in de samenleving. Het 

Thuisbezoek en het Thuishuis versterken elkaar. 

Besparing
Uit een rendementsanalyse van Platform 31 blijkt dat het Thuishuisconcept kan leiden tot een besparing van 45 

tot 144% op de kosten van zorg en welzijn. In een gemeenschappelijke, maar niet institutionele setting kunnen 

mensen langer zelf de regie houden op hun eigen leven. De gemeente Woerden stelde daarom geld beschikbaar 

voor een vrijwilligerscoördinator. 

Couleur locale
In verband met de decentralisaties in het sociaal domein investeert Woerden in het versterken van de samenle-

ving. De pilot met het Thuishuis past daarin. In de ouderwetse institutionele setting voelden steeds minder men-

sen zich thuis, maar wethouder Koster verwacht dat nieuwe samenlevingsvormen de kloof tussen verzorgingshuis 

en eenzaam-op-een-flat kunnen dichten. Dat zo’n Thuishuis in Woerden anders vorm krijgt dan in Deurne is 

evident. Brabantse gezelligheid is volkomen anders dan de nijverheid in het Groene Hart. De vrijwilligerscoör-

dinator in het Thuishuisproject wordt bekostigd uit de Wmo. Het vastgoed moet worden ontwikkeld door een 

woningcorporatie. Dat gaat niet overal gemakkelijk omdat de investeringsruimte van woningcorporaties sterk is 

teruggelopen.

Niet alleen oud worden

Janny Dijkshoorn wil niet per se alles samen doen, maar ze houdt van levendigheid. Dat er af en toe stemmen 

te horen zijn, dat er mensen in de buurt zijn. Ze voelt zich thuis in het Thuishuis Deurne. Niet in het minst door 

de vriendschap met Bertha Koppens. Zij woonde na het overlijden van haar man alleen op een boerderij in het 

buitengebied. Behoorlijk eenzaam, vooral ’s winters. Ook zij verhuisde naar het Thuishuis en ze zou nooit meer 

terug willen naar ‘ginder’. Janny helpt Bertha wegwijs te worden in Deurne waar ze niet bekend was. Omge-

keerd zorgt Bertha dat Janny geen brokken maakt bij het wandelen, want Janny ziet erg slecht. De bewoners 

in het Thuishuis hebben het goed, soms samen en soms op zichzelf.

‘Voor sommige mensen is lastig in hun eentje. 
Mogelijk is samenredzaamheid voor hen de 
sleutel om greep te houden op het leven’ 
Yolan Koster, wethouder Woerden
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BUUV - Haarlem
Marktplaats voor en door bewoners

We doen het zelf. Onder dat motto zijn in veel gemeenten sociale buurtinitiatieven opgezet. Een succesvol voor-

beeld is BUUV in Haarlem, een laagdrempelige marktplaats voor informele zorg en hulp. Begonnen in Haarlem, 

inmiddels ook in Zaanstad en binnenkort van start in de IJmond. 

Op de website bieden bewoners van Haarlem diensten aan zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat kan 

van alles zijn: boodschappen, klusjes, gezelschap of begeleiding naar de dokter. BUUV is bedoeld voor iedereen, 

van nieuwe inwoners die in de stad mensen willen leren kennen en ouderen die hun kennis willen delen, tot 

mensen die eenzaam zijn en graag eens samen eten met een ander. Door de vrijblijvende opzet bereikt BUUV een 

nieuwe doelgroep van inwoners die zich graag af en toe inzetten voor een ander. Naast de site heeft BUUV pro-

fessionele en vrijwillige makelaars die vraag en aanbod bij elkaar 

brengen als dat niet vanzelf gebeurt. De makelaars werken op basis 

van vertrouwen, gaan uit van de talenten van mensen en gaan 

daar naar op zoek. Op veel plaatsen in de stad zijn fysieke plekken 

met een BUUV-prikbord en spreekuren.

De makelaars houden de vraag en aanbod op de website goed in 

de gaten en ondernemen actie waar nodig. Bijvoorbeeld als een 

vraag groter is dan wat je eigenlijk van een buurman vragen kunt. 

Bij zorg gerelateerde vragen, kijkt de makelaar eerst naar het be-

staande netwerk en daarna of het binnen BUUV opgelost kan worden. Als professionele zorg nodig is, verwijst de 

makelaar naar een partner in de stad. De makelaars werven ook nieuwe deelnemers en richten zich daarbij ook 

op mensen die normaal niet zo gemakkelijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet zo sociaal vaardig zijn of 

nauwelijks een netwerk hebben. Veel kwetsbare inwoners (40%) maken gebruik van BUUV voor het plaatsen van 

vraag en/of aanbod. Ook weten steeds meer partners in het maatschappelijk veld BUUV te vinden. Zorgorganisa-

ties en huisartsen verwijzen geregeld mensen met klachten over somberheid of eenzaamheid.

Eén op tien
In Haarlem zijn er nu ruim 2800 geregistreerde BUUV-gebruikers. In een Haarlemse wijk neemt één op de tien 

huishoudens al deel aan een BUUV, en er komen gemiddeld elke maand honderd nieuwe deelnemers bij. Op basis 

van onderzoek naar het maatschappelijk rendement verwacht de gemeente dat elke euro die in BUUV wordt 

geïnvesteerd drie euro oplevert als het project in de hele stad wordt ingevoerd. 

Wilma krijgt haar leven op orde dankzij Marianne

Wilma (68) heeft al langer psychische problemen. Ze is eenzaam en heeft een sterke verzameldrang. Via 

maatschappelijk werk komt ze bij BUUV. Ze wil meer mensen ontmoeten en haar huis op orde krijgen. Sociaal 

makelaar Debbie maakt kennis met Wilma tijdens een huisbezoek. Het huis op orde brengen blijkt een hele 

grote vraag. Het is belangrijk voor Wilma dat dit in haar eigen tempo gaat en dat ze samen met iemand de 

spullen kan uitzoeken. Debbie moet direct aan Marianne (45) denken. Ze werkte altijd in de zorg maar is we-

gens medische redenen volledig afgekeurd. Door haar beperkingen kan ze zich niet lang concentreren. Opeens 

zit ze thuis en wordt ze niet meer gewaardeerd. Ze wil graag twee uur per week iets doen voor een ander. Het 

klikt tussen Marianne en Wilma. Stapje voor stapje gaan ze samen aan de slag in het huis maar ook om Wilma 

haar netwerk uit te breiden. Wilma zou zelf graag ook iets voor een ander doen als ze weer wat beter in haar 

vel zit.

‘Alles wat mensen voor elkaar doen, 
vermindert de vraag naar inzet van 
de overheid. Tegelijkertijd worden 
sociale verbanden in de wijk sterker 
en mensen gelukkiger’ 
Jack van der Hoek, wethouder Welzijn Haarlem
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Living Lab - Leeuwarden
Gegevens uitwisselen en privacy beschermen

Het welslagen van ‘Eén gezin, één plan’ kan alleen lukken als sociaal werkers goed samenwerken en informatie 

uitwisselen. Maar het belang van de burger staat voorop. Informatie mag niet zonder zijn toestemming worden 

gedeeld met derden. 

De gemeente Leeuwarden houdt een pilot om inzichtelijk te maken wie op welke momenten gegevens delen en 

inzien. Om wat voor gegevens gaat het? Waar komen ze vandaan? Waarom is het nodig de informatie te delen? 

Een werkgroep met medewerkers van sociale wijkteams en van een jeugdteam voeren de pilot uit vanuit hun 

kennis van de praktijk. Al is de aanpak niet juridisch, er kijken wel juristen mee. Zij beoordelen per processtap of 

de gewenste deling van gegevens binnen de wettelijke kaders 

mogelijk is. 

Wat levert het op?
De pilot moet leiden tot een raamwerk van afspraken, waar 

nodig vertaald in een convenant. De technische vertaling van die 

afspraken is een autorisatiemodel per informatiesysteem. Daarin 

staat hoe lang het dossier wordt gearchiveerd en op welk mo-

ment het wordt afgesloten. Elke burger heeft tenslotte het recht om vergeten te worden.

Wat voor afspraken?
De raamafspraken gaan over welk type persoonsgegevens in welke fase mogen worden gedeeld en met welk 

doel. Informatie uit meer domeinen kan bijvoorbeeld nodig zijn om goed te kunnen beoordelen welke (integrale) 

hulp iemand nodig heeft. De afspraken gaan ook over hoe professionals moeten omgaan met verschillen van 

inzicht over het delen van informatie op de werkvloer. Hoe kunnen ze dan opschalen? Wie hakt de knoop door? 

Daarnaast moet worden geregeld hoe burgers actief worden geïnformeerd over hun rechten op het gebied van 

gegevensdeling. 

Gedragscode
De werkwijze voor gegevensdeling en de bescherming van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een gedrags-

code voor sociaal werkers, zorgmedewerkers en andere professionals. Vanuit het ministerie van BZK ligt er een 

‘Conceptvisie op privacy voor de regietaak’. Daarnaast is er een handvest van de Leertuin Zorg en Veiligheid be-

schikbaar. Dat is ook gericht op eenduidige interpretatie van wet- en regelgeving zodat professionals informatie 

kunnen uitwisselen met het oog op een integraal, beter aanbod van zorg. In Leeuwarden worden deze stukken 

nu toepasbaar gemaakt voor de gemeentelijke praktijk. 

Gezamenlijke aanpak

De pilot in Leeuwarden is onderdeel van een gezamenlijke aanpak van informatievoorziening in het sociaal 

domein. De VNG biedt samen met KING een landelijk ondersteuningsprogramma. Bijvoorbeeld voor het geza-

menlijk aanpakken van ICT-oplossingen. In het hele land worden pilots ‘living labs’ gehouden, telkens met andere 

accenten.

Zorgen over buren

Een buurtbewoner meldt bij het sociaal wijkteam dat zijn buren lawaai maken. De vader en de moeder van 

het gezin maken veel ruzie waarbij het geregeld hoog oploopt. Wat doet de sociaal werker die eropaf gaat? 

Bezoekt hij het gezin zonder meer of gaat hij eerst uitzoeken of er meer problemen zijn? Dat kan gaan over 

schulden of over kinderen die al in beeld zijn. Sinds 2008 werken er vier wijkteams in Leeuwarden en in de 

praktijk wordt al informatie gedeeld, maar nu worden daarover eenduidige afspraken gemaakt. Dat gebeurt 

aan de hand van informatieanalyse die is gebaseerd op het doorlopen van een groot aantal praktijksituaties. 

‘We maken afspraken en trainen 
medewerkers op het belang van het op 
goede manier delen van gegevens’ 
Tea Bouma, informatieadviseur Leeuwarden.
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Straatkubus/Early Warning System - Almere
Gericht ingrijpen door slim combineren van informatie

Problemen met de leefbaarheid vroegtijdig signaleren. Dat is het doel van de Straatkubus, een instrument dat 

slim informatie combineert op straatniveau. Zo kunnen lokale partners prioriteiten stellen en samenwerkingsvor-

men kiezen.

 

De Straatkubus is een informatiesysteem waarin gegevens uit verschillende domeinen met elkaar worden gecom-

bineerd op postcodeniveau (16 tot 20 huishoudens). Gemeente 

Almere ontwikkelde daarvoor een geografisch informatiesys-

teem (GIS). De Straatkubus bevat bijvoorbeeld informatie over 

schuldhulpverlening en huurachterstanden, maar ook de meldin-

gen over overlast in de openbare ruimte. Het instrument koppelt 

‘koude’ statistieken met ‘warme’ waarnemingen van mensen die 

werken in de wijk. Zo geeft de Straatkubus de frontlijnwerkers 

in de buurt meer zekerheid en een bredere onderbouwing voor 

hun acties. Als jeugd- of welzijnswerkers en politie bijvoorbeeld 

aanwijzingen hebben dat in een wijk problemen ontstaan, kunnen ze in de Straatkubus zoeken naar cijfers.

Privacy
De Straatkubus is nadrukkelijk niet bedoeld om op het niveau van huishoudens achter de voordeur te kijken. 

Het systeem bevat geen gegevens op persoonsniveau. Maar de monitor is wel fijnmaziger dan andere monitors, 

juist dat maakt het instrument krachtig. Signalering maakt het mogelijk om problemen aan te pakken als ze nog 

behapbaar zijn. De gemeente Almere en het ministerie van BZK zijn in gesprek met het College Bescherming 

Persoonsgegevens over het aspect van privacy. 

Digitale infrastructuur 
Almere werkt in het sociaal domein aan een digitale infrastructuur die het nieuwe stelsel ondersteunt. Het sys-

teem omvat allerlei instrumenten zoals digitale vraagverheldering, toegang tot ondersteuning en een digitaal 

warenhuis voor budgethouders. De gemeente werkt daarbij nauw samen met andere gemeenten in het kader 

van het VNG/KING-traject over informatisering rond de decentralisaties. De Straatkubus is weliswaar gericht op 

leefbaarheid, maar de techniek is zo ontwikkeld dat de Straatkubus kan worden omgevormd tot Zorgkubus als 

gegevens op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid beschikbaar zijn.

Een sluipende stapeling van problemen

In een jonge stad met veel nieuwbouw is er veel doorstroming en dynamiek. Sluipenderwijs kunnen proble-

men ontstaan zoals (drugsgerelateerde) criminaliteit en vandalisme. Lang voordat deze problemen zichtbaar 

worden in de reguliere statistieken zijn er al signalen van bewoners, wijkwerkers en politie. Het idee van de 

Straatkubus is dat de problemen worden aangepakt in het stadium dat ze nog beheersbaar zijn en voordat de 

leefbaarheid in een groter gebied onder druk komt te staan.

‘In de pilot Straatkubus kunnen we 
door vaker en specifieker meldingen 
te verzamelen, eerder signaleren en 
gerichter actie ondernemen’ 
Thijs van der Steeg, strategisch beleidsadviseur Almere
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