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Kantelen doe je als gemeente niet alleen. Niet als je deze nieuwe aanpak 

in de Wmo goed wilt laten ‘landen’. Om dat doel te bereiken is het 

noodzakelijk dat alle relevante partijen meekantelen. Van bestuurders en 

ambtenaren tot aanbieders. Van Wmo-consulenten en welzijnsorganisaties 

tot de burger. Deze publicatie gaat over de communicatie richting die 

burger.

Vertellen over kantelen
Burgercommunicatie is essentieel om mensen te laten ‘meekantelen’. Zo 

moet de burger goed weten dat het in de zorg niet zo kan blijven als het 

lange tijd geweest is. Het gaat niet langer om ‘recht hebben op’ maar 

om eigen verantwoordelijkheid, om eigen kracht en zelfredzaamheid. Bij 

een hulpvraag geldt: Wat kunt u nog wél zelf? Hoe kan de gemeente u 

ondersteunen met een oplossing op maat (in plaats van ‘voor u zorgen’) 

zodat u weer mee kunt doen? Bepaald een ander uitgangspunt dan de 

traditionele aanvraag voor bijvoorbeeld een scootmobiel.

Inleiding: De Kanteling  
en burgercommunicatie
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Verschillen in aanpak
Een ware cultuuromslag dus. Hoe neem je de burger mee in deze 

ontwikkeling? Regelmatig vragen gemeenten aan de VNG hoe je 

burgercommunicatie over De Kanteling aan de vork steekt. Hoogste tijd, 

daarom, voor een nieuwe publicatie in onze reeks over De Kanteling. Eén, 

waarin die vraag beantwoord wordt. Niet zozeer door ons als VNG, maar 

door een aantal gemeenten die al ervaring hebben met De Kanteling.

Boxtel, Oud-Beijerland, Kerkrade, Zoetermeer en Duiven & Westervoort. 

Deze gemeenten verschillen sterk van elkaar, bijvoorbeeld in omvang. Ook 

bevinden ze zich in uiteenlopende fasen van het Kantelingsproces. Zo is 

Kerkrade een ervaren Kantelaar met een op schrift gesteld Kerkraads model. 

Boxtel heeft met ‘terug naar de oertijd’ een sterk beeld gecreëerd dat goed 

opgepakt wordt door bewoners. Oud-Beijerland is enkele maanden geleden 

begonnen met kantelen. Deze gemeente heeft een Wmo-netwerk en –

gebruikersgroep als pijlers onder de burgercommunicatie, passend bij het 

kleinschalige karakter. 

Vooruitlopen op begeleiding
We legden de ervaringsdeskundige gemeenten een groot aantal vragen 

voor. Welke aanpak hebben zij gekozen en waarom? Wat werkte wel 

en wat niet? Welke communicatiemiddelen zijn ingezet? En wat willen 

de geïnterviewden meegeven aan andere gemeenten? Deze gesprekken 

leverden inspirerende verhalen op, die naar wij hopen bruikbaar 

zijn voor veel gemeenten. Aan het einde van deze publicatie laten 

wij Jacques Wallage en Bert Mulder, deskundigen op het gebied van 

burgercommunicatie, reflecteren op de interviews.

Tenslotte. Voor de nieuwe taken die op gemeenten afkomen in verband 

met de (verdere) decentralisatie van de AWBZ geldt in grote lijnen hetzelfde 

als voor De Kanteling: het is belangrijk dat de burger weet wat er verandert. 

Weliswaar heeft de Tweede Kamer de decentralisatie van de begeleiding 

op 5 juni 2012 controversieel verklaard, de algemene aanname is dat een 

volgend Kabinet ook weer stappen in die richting zal zetten. Daarom lopen 

we in dit boekje alvast een beetje op de begeleiding vooruit.
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Wij hopen dat de verhalen in dit boekje praktische handvatten bieden bij de 

burgercommunicatie in uw gemeente. Want kantelen doe je samen!

Suzanne Konijnendijk

projectleider De Kanteling

VNG

juli 2012
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Arnold van den Broek
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Boxtel  

Prehistorie als
kernboodschap

Boxtel moet terug naar de oertijd. Want toen waren zelfredzaamheid 

en samenwerking nog pure noodzaak. Die boodschap verkondigt de 

gemeente tijdens de drukbezochte cliëntendagen. ‘Het draagvlak is 

groot, omdat we mensen meenemen in het denkproces.’ 

In de prehistorie waren mensen zelfvoorzienend. En zorgde samenwerking 

voor de beste overlevingskans. ‘Want je kunt echt niet in je eentje een 

mammoet vangen’, zegt Arnold van den Broek, projectleider Wmo in Boxtel. 

‘Nu leven we in een verzorgingsstaat. Met overheidssteun van de wieg tot 

het graf. Overdreven gezegd hoeft de burger alleen maar zijn hand op te 

houden.’ 

We moeten terug naar de oertijd, betoogt de gemeente Boxtel. Het zou 

normaal moeten zijn dat je samenwerkt met je omgeving. ‘Die gedachte 

strookt alleen niet met het heersende individualisme’, merkt Van den Broek 

op. ‘Toch is nu het juiste moment voor een omslag. Onze koopkracht gaat 

achteruit. We moeten het met minder doen. Er ontstaat meer ruilhandel. 

Mensen vinden het steeds normaler en gewenster om bij kringloopwinkels te 
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kopen.’ Op deze ontwikkelingen probeert de gemeente in te haken, vertelt 

Van den Broek. ‘Door ook over de zorg te zeggen: wat kunnen mensen zélf 

bijdragen?’

Gesprek aangaan
Hoewel deze omslag eigenlijk heel vanzelfsprekend is, verwacht Van den 

Broek niet dat die van vandaag op morgen is afgerond. Het eigen initiatief 

van mensen is volgens hem te lang niet aangemoedigd door de overheid. ‘Het 

is aan ons als gemeente om de boodschap over zelfredzaamheid te blijven 

verkondigen, net zolang tot het omslagpunt bereikt is.’

Sinds de invoering van de Wmo in 2007 organiseert de gemeente daarom, 

in samenwerking met de Wmo-adviesraad, jaarlijks de Wmo-cliëntendagen. 

Vijftienhonderd Wmo-gebruikers ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Zo’n driehonderd mensen wonen één van de drie dagen bij. Van den Broek: 

‘Tijdens zo’n bijeenkomst bespreken we de nieuwste ontwikkelingen. En, 

nog veel belangrijker, we gaan met de inwoners in gesprek. We willen weten 

waar zij tegenaan lopen. Wat goed gaat, en wat niet.’

De bijeenkomsten beginnen met een plenair deel. ‘Een verhaal van de 

wethouder, een lezing van deskundigen uit het veld of een sketch over het 

keukentafelgesprek. Daarna gaan we in gesprek met groepjes van maximaal 

tien mensen. De gespreksleider vraagt de inwoners om hun mening, ideeën, 

tips en klachten.’ De gemeente sluit de bijeenkomst af met een samenvatting 

van de input. ‘Het jaar erop begint de bijeenkomst met een terugkoppeling 

van wat we met deze input hebben gedaan.’

Beeld schetsen
Vanaf 2010 was het gedachtegoed van De Kanteling onderwerp van de 

bijeenkomsten. ‘We vertelden dat deze gedachte niet nieuw is. Dat we vanaf 

de oertijd langzaam tot een verzorgingsstaat zijn uitgegroeid. En dat we 

zijn doorgeslagen in onze verzameldrang. Iedereen wil alleen maar hebben, 

hebben, hebben. Kijk naar mensen die terugkomen van de Huishoudbeurs, 

beladen met gratis spullen. Die vervolgens ongebruikt in de kast verdwijnen.’ 

Mensen herkennen volgens Van den Broek het beeld dat de gemeente 

schetst. Vooral ouderen tonen begrip voor het Wmo-gedachtegoed, merkt 

hij. ‘Waarschijnlijk omdat zij de tijd hebben meegemaakt dat zuinigheid 

noodzaak was, en elkaar helpen normaal. Ze beamen dat het nu wel erg 

makkelijk is om van alles in de wacht te slepen.’ Tijdens de gesprekken komen 

ze met oplossingen hoe de verzameldrift een halt kan worden toegeroepen. 

‘Ze vertellen bijvoorbeeld over een kennis die een scootmobiel wilde, omdat 
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hij er recht op had. En dat het ding sindsdien ongebruikt in de schuur staat. 

Als oplossing opperen ze jaarlijkse gemeentecontrole van slijtage op de 

banden. Of een kilometerteller op het voertuig. En dat is maar één van de 

vele voorbeelden.’

Slogan bedenken 
Naast de cliëntendagen verspreidde de gemeente eenmalig een huis-aan-

huiskrant over de Wmo. ‘Daarin vertelt Diny Stolvoort, lid van de 

seniorenraad, het verhaal over de oertijd. Net zoals ze bij één van de 

cliëntendagen deed. Verder leggen we vooral uit wat de Wmo is, en wat er 

gaat veranderen.’ Zo’n krant is goed, vindt Van den Broek, maar een gesprek 

levert volgens hem veel meer op. Daarom gaat hij met zoveel mogelijk 

partijen in dialoog. ‘Laatst vroeg de Katholieke Bond voor Ouderen Liempde 

of ik het Wmo-verhaal wil vertellen. Daar ga ik meteen op in. Interactie met 

betrokkenen vinden we ontzettend belangrijk.’

De gemeente maakte geen uitgebreid communicatieplan rond De Kanteling, 

maar werkt wel met het campagneplan Wmo Samen Onderweg. Dit in 

samenspraak met de communicatieafdeling. Daarin staat onder andere het 

besluit om het woord ‘kantelen’ niet veelvuldig te gebruiken. ‘We bedachten 

een slogan die volgens ons beter zou aanslaan: “Wmo Samen Onderweg”. 

Omdat het om een traject gaat dat we samen met inwoners en organisaties 

afleggen.’ Doordat de gemeente in gesprek gaat met betrokkenen, creëert ze 

een groot draagvlak, meent Van den Broek. ‘We nemen hen mee in het denk- 

en werkproces. Dat werkt natuurlijk veel beter dan te zeggen: “Dit is het 

plan. Je mag erop schieten, maar het ligt al grotendeels vast.”’ Om het brede 

draagvlak te behouden, koppelt de gemeente altijd terug wat ze met input 

van bewoners en organisaties doet. ‘En als we er niets mee doen, vertellen we 

ook waarom.’

Feedback vragen
Van den Broek is tevreden over de communicatieaanpak. Hij noemt het 

een gouden greep dat zijn gemeente al in 2007 contact zocht met burgers. 

‘Het vraagt tijd van ons, maar het levert ook veel op. We hebben nu zicht 

op de wensen van inwoners. We weten of we goed bezig zijn. In november 

2012 presenteren we tijdens de cliëntendagen de resultaten die we tot nu 

toe behaalden. En we leggen de plannen op tafel. Daarna vragen we om 

feedback. We willen graag weten of de plannen voldoen aan de verwacht-

ingen van de mensen.’
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Communicatie is het belangrijkste wat er is, concludeert Van den Broek. ‘Maar 

ook het moeilijkst. Want je bereikt nooit iedereen. Er komt toch maar een 

beperkte groep mensen op de bijeenkomsten af. Bovendien is er een verschil 

tussen “op de hoogte zijn van veranderingen” en “zelf de consequenties 

ervan ervaren”. We merken dat mensen pas echt met vragen aankloppen als 

De Kanteling hen zelf raakt.’ Het keukentafelgesprek is daarom ontzettend 

belangrijk, beseft Van den Broek. ‘Daar kunnen de consequenties uitgelegd 

worden. De consulent vraagt dan aan de burger wat zijn stip aan de horizon 

is en hoe hij die wil bereiken. Soms kunnen wij daar als gemeente bij helpen, 

maar vaak is dat niet eens nodig. Dan vinden we in zijn omgeving genoeg 

mensen om hem te ondersteunen.’

Communicatie

De gemeente Boxtel heeft op diverse manieren contact gehad met 

burgers over de Wmo en De Kanteling. Bijvoorbeeld via:

•	 jaarlijkse	cliëntendagen	Wmo;

•	 informatiekrant	Wmo Samen onderweg;

•	 een	infobijeenkomst	met	maatschappelijke	partners;

•	 korte	filmpjes	in	samenspraak	met	lokale	omroep	Dommelland;

•	 informerende	brieven	aan	Wmo-cliënten;

•	 berichtgeving	via	de	gemeentewebsite	(www.boxtel.nl).

Meer weten over de burgercommunicatie van Boxtel over De Kanteling? 

Neem dan contact op met Arnold van den Broek, senior medewerker 

team Beleid, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.  

Hij is bereikbaar via arb@boxtel.nl en 0411 655289.

http://www.boxtel.nl/
mailto:arb@boxtel.nl
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Patrick Ypelaar
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KerKraDe

Fictieve burger 
als toetsmiddel

‘alles wat we doen, moet vrauw Hoeppertz-proof zijn.’ Met 

dat uitgangspunt vormde de gemeente Kerkrade haar Wmo-

communicatiemodel. In coproductie met organisaties en inwoners. ‘We 

formuleerden één boodschap die we herhaaldelijk naar buiten brengen, 

op verschillende manieren. Net zoals een wasmiddelreclame.’

‘Er komt een nieuwe wet die gepaard gaat met bezuinigingen. En Kerkrade 

heeft een sterk vergrijzende bevolking die veelvuldig van deze wet gebruik 

zal maken. Hoe gaan we dat aanpakken?’ Op die vraag zochten toenmalig 

wethouder Ralf Krewinkel en senior beleidsmedewerker Patrick Ypelaar in 

2006 een antwoord. ‘Op één A4’tje schreven we de uitgangspunten voor het 

te vormen Wmo-beleid’, vertelt Ypelaar. ‘Achteraf bleken die punten precies 

te passen in het stramien van De Kanteling.’ Het eerste uitgangspunt luidde 

‘niet	schrijven,	maar	doen.’	Voor	het	tweede	punt	bedachten	ze	een	fictief	

boegbeeld voor de gemiddelde Wmo-doelgroep in Kerkrade. Dat werd de 

83-jarige vrauw Hoeppertz. ‘Zij spreekt enkel dialect en leest het Limburgs 

Dagblad’, legt Ypelaar uit. ‘De gemeente kent ze alleen van het paspoort en 

het rijbewijs. Ze heeft een hulp- of zorgvraag die ze moeilijk onder woorden 

In
 g

esp
rek m

et g
em

een
ten



18 Vereniging Van nederlandse gemeenten

In
 g

esp
rek m

et g
em

een
ten

kan brengen. En ze weet niet waar ze terecht kan met die vraag. Vanuit dat 

perspectief besloten wij ons Wmo-model in te richten. Alles wat we doen, 

moet vrauw Hoeppertz-proof zijn. We stellen de klant centraal. Net zoals de 

Mediamarkt en het Kruidvat dat doen.’

Boodschap formuleren
‘Vrauw Hoeppertz-proof’ betekent persoonlijk contact, dicht bij huis. 

Ypelaar en Krewinkel besloten daarom de hulpverlening op wijkniveau te 

organiseren. ‘Kerkrade bestaat uit drie wijken. In elke wijk zetten we een 

Wijkpunt op. Burgers kunnen er terecht bij het Sociaal Wijkteam, bestaande 

uit tien professionals van zorg- en welzijnsorganisaties. Vrauw Hoeppertz 

hoeft dus niet aan te kloppen bij een instituut, maar kan terecht bij Carla 

van het Wijkteam.’ 

Vervolgens moest het Wmo-beleid ingevuld worden. De gemeente 

besloot daarvoor intensief gebruik te maken van burgerparticipatie. ‘Onze 

doelgroep is 60 tot 90 jaar. Hoe zouden wij – een 33-jarige wethouder en 

een 40-jarige beleidsmedewerker – achter onze laptop kunnen bepalen 

wat goed voor hen is? Daarom riepen we het Wmo-platform in het leven. 

Een mengelmoes van vertegenwoordigers uit onder meer de seniorenraad, 

het gehandicaptenplatform en de cliëntenraad van zorgaanbieders.’ Het 

platform is informant, raadgever, adviseur en coproducent voor alles wat we 

met de Wmo doen in Kerkrade.

Om de bekendheid van het Wijkpunt en de Wmo te bevorderen en 

burgerparticipatie te stimuleren, is communicatie nodig. Normaal gesproken 

een ondergeschoven kindje van gemeenten, vindt Ypelaar. ‘Gemeenten 

schrijven plannen en maken die aan het eind van het traject nog even 

bekend aan de inwoners.’ De gemeente Kerkrade benoemde communicatie 

als één van de beleidspijlers.’ De Wmo is een moeilijke wet. Voor ons als 

medewerkers, maar zeker voor de klant. Daarom formuleerden we één 

boodschap die we herhaaldelijk naar buiten brengen, op verschillende 

manieren. Vergelijk het met wasmiddelreclame. Die kom je overal tegen.  

’s Ochtends in de krant, ’s middags op een billboard, ’s avonds op tv. Dezelfde 

boodschap, op verschillende momenten, in een andere vorm.’

Uitleg geven
De aftrap vond plaats in 2006 tijdens het zogeheten Wmo-café, bestaande 

uit elf bijeenkomsten. ‘We wilden niet één centrale hoorzitting organiseren, 

maar meerdere laagdrempelige ontmoetingen. Op verschillende plekken, 

zodat we elke buurt en parochie zouden bereiken.’ Eerst toonde de 
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gemeente	een	film	met	vrauw	Hoeppertz	in	de	hoofdrol.	‘Die	film	liet	

zien wat de nieuwe wet voor vrauw Hoeppertz betekent. We toonden 

de voor- en na-situatie. Vrauw Hoeppertz aan de gemeentebalie voor 

een Wvg-voorziening. En vrauw Hoeppertz thuis met een professional 

om	haar	beperkingen	en	mogelijkheden	te	bespreken.’	Na	de	film	volgde	

een mondelinge uitleg over de Wmo. In dialect. Want daarin kan vrauw 

Hoeppertz haar zorgvraag gemakkelijker verwoorden dan in het Nederlands.

Dezelfde uitleg werd huis-aan-huis verspreid via het Wmo-journaal. 

Gemaakt door het Wmo-platform, op het niveau van vrauw Hoeppertz. ‘De 

gemeente zorgde voor de input, maar het platform bepaalde de rest. Van 

woordgebruik en foto’s tot regelafstand en lettertype. Tahoma 11-punts, 

donkerblauw is blijkbaar het best leesbare lettertype voor ouderen.’ Niet 

alleen het journaal, maar ook alle andere middelen worden gemaakt door 

het Wmo-platform. ‘Dezelfde boodschap, in een ander jasje. Maar wel 

telkens in dezelfde herkenbare kleurstelling en gemeentestijl.’

Input verzamelen
Na het Wmo-café vervaagde de scheidslijn tussen communicatie en 

burgerparticipatie steeds meer. Was eerst nog vooral sprake van 

eenrichtingsverkeer, de daaropvolgende wijkgesprekken in 2008 bestonden 

voor een groot deel uit interactie. Ypelaar: ‘We vertelden eerst wat we 

tot dan toe hadden bedacht in samenspraak met het Wmo-platform. 

Maar daarna wilden we vooral reacties uit de zaal horen. Want het is ons 

uitgangspunt om alle vragen, suggesties en kritiek als input voor het beleid 

te gebruiken.’ Dat geldt niet alleen voor bijeenkomsten. Meldt een inwoner 

een klacht of idee, dan gaat de wethouder samen met een medewerker op 

bezoek. ‘Daarover is geen discussie mogelijk’, benadrukt Ypelaar. ‘Als iemand 

iets te melden heeft,willen we dat horen. Veel mensen kunnen schriftelijk 

niet exact onder woorden brengen wat ze willen. Daarom is een persoonlijk 

gesprek noodzakelijk.’ Dat wil niet zeggen dat de gemeente alles doet wat 

een inwoner vraagt, vervolgt Ypelaar. ‘Maar we onderzoeken het altijd. En 

dan laten we óók weten als het idee niet werkt of niet mogelijk is.’

Het derde communicatiemoment werd aangegrepen om de bedrijven en 

organisaties voor te stellen die betrokken zijn bij de Wmo. Dat gebeurde 

tijdens	de	Wmo-kaffieëklatsj	(‘Wmo-koffiehoek’)	in	2011.	Dit	project	omvatte	

meerdere sessies van twee uur, onder leiding van de wethouder. Sessies 

begonnen wederom met de uitleg over de wet. Daarna presenteerde één 

van de organisaties zich. ‘Vervolgens was het tijd voor dialoog. In een grote 

groep durven veel mensen niets te zeggen. Maar aan tafel met vier anderen 
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wel.	Dus	vormden	de	platformleden	kleine	groepjes	om	koffie	te	drinken,	

een gesprek te voeren en vragen te beantwoorden. Alle input hebben we 

verzameld. De ideale voeding voor ons beleid.’

Complimenten ontvangen
De Wmo is bij uitstek een wet om in te vullen met burgerparticipatie, meent 

Ypelaar. Maar volgens hem zouden gemeenten veel vaker om input moeten 

vragen. ‘Je kunt een prachtige rotonde laten ontwerpen door een goede 

ingenieur. En de inwoners een brief sturen over mogelijke overlast door 

werkzaamheden. Maar vervolgens blijkt de rotonde niet geschikt te zijn 

voor rolstoelgebruikers. Dat voorkom je door bewoners te laten meedenken 

en meewerken.’ Gemeentemedewerkers krijgen dan een andere rol, zo 

merkt de gemeente Kerkrade. ‘Vroeger zaten we 34 uur achter ons bureau 

om beleid te maken. En we gingen 2 uur op pad om dat toe te lichten. Dat 

draaien we nu om. We gaan 34 uur op pad om input te verzamelen. En 

daarna schrijven we op één A4 wat we gehoord en gezien hebben. En wat 

we willen bereiken. Het is zelfs nóg beter als je dat A4-tje door de doelgroep 

laat maken.’

Inmiddels krijgen de gemeente en de Wijkpunten steeds minder vragen en 

bezwaren over de Wmo. Maar de Wmo-aanvragen nemen nog steeds toe. 

‘Daaruit blijkt dat onze reclame heeft gewerkt’, concludeert Ypelaar. Hij 

meet het succes ook aan andere criteria. ‘Raadsleden stellen geen vragen 

over de Wmo. Dat betekent dat we het goed georganiseerd hebben. 

Daarnaast merken we aan de reacties tijdens bijeenkomsten dat we goed 

bezig zijn. De zalen zitten bomvol. En soms krijgt de gemeente zelfs applaus. 

Dat had ik nog nooit meegemaakt. Een flinke opkomst was er vroeger alleen 

als er plannen waren die mensen niet bij hen in de buurt uitgevoerd wilden 

zien. Bij zo’n hoog “Not In My Backyard”-gehalte kreeg je nog gesodemieter 

ook. Maar nu krijgen we complimenten!’
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Communicatie

De gemeente Kerkrade heeft op diverse manieren contact gehad met 

burgers over de Wmo en De Kanteling. Haar integrale multimediale 

communicatiemix bestaat uit onder andere: 

•	 Wmo-café’s;

•	 Wmo-journaals	(huis-aan-huis);

•	 een	Wmo-informatiefilm;

•	 Wmo-wijkgesprekken;

•	 Wmo-infobijeenkomsten	op	verzoek	van	derden;

•	 een	Wmo-markt;

•	 een	Wmo-congres;

•	 Wmo-mailings;

•	 de	Wmo-kaffieëklatsj;

•	 scootmobielrijlessen	in	de	wijk;

•	 een Kerkraadse scootmobielrijwijzer.

Meer weten over de burgercommunicatie van Kerkrade over  

De Kanteling? Bekijk dan het Kerkraads Wmo-model op  

www.vng.nl/smartsite.dws?id=100635&ch=DEF. Het is ook 

mogelijk contact op te nemen Patrick Ypelaar. Hij werkt als senior 

beleidsmedewerker Wmo nauw samen met Kerkrade’s huidige 

wethouder Leo Jongen, één van de landelijke ambassadeurs voor  

De Kanteling. Ypelaar is te bereiken via patrick.ypelaar@kerkrade.nl.

http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=100635&ch=DEF
mailto:patrick.ypelaar@kerkrade.nl
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Magriet van Leuveren
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ZoeterMeer

Vroegtijdige dialoog 
als strategie

Burgers in een vroeg stadium meenemen in grote verandertrajecten. 

Daar richt de gemeente Zoetermeer zich op in haar communicatie over de 

Wmo en de decentralisatie van de aWBZ. In een themaweek liet de ge-

meente inwoners zien én beleven wat De Kanteling voor hen betekent. 

‘De omslag in denken en doen wordt door inwoners van Zoetermeer goed 

opgepikt’, zegt Magriet van Leuveren, projectleider decentralisatie ABWZ bij 

de gemeente. ‘Het is opvallend hoe actief inwoners zijn. Zo heeft Zoetermeer 

bijvoorbeeld een hoog aantal vrijwilligers. En op informatie- en gespreks-

avonden van de gemeente komen steevast veel mensen af.’ Er bestaan 

volgens Van Leuveren twee vormen van burgerparticipatie. ‘Je hebt de 

mensen die graag bij beleidsvorming betrokken willen zijn. En daarnaast 

zijn er de burgers die iets willen betekenen voor hun wijk of hun buurtbe-

woners. Hoewel er natuurlijk een zekere overlap is tussen deze twee groepen, 

is het voor een gemeente belangrijk om te weten welke groep ze precies wil 

aanspreken met bepaalde communicatie-uitingen.’
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Vragen verhelderen
De gemeente Zoetermeer zit nu, medio 2012, in de afrondende fase van 

een nieuw Wmo-beleidsplan. Belangrijk onderdeel van dat plan is de 

AWBZ-transitie. In de eerste helft van 2012 trok Van Leuveren dan ook veel 

samen op met haar Wmo-collega. Om het beleid te formuleren. Maar ook om 

de inwoners van Zoetermeer voor te bereiden op alle veranderingen. 

De Zoetermeerse beleidsmakers kozen er bewust voor om inwoners in een 

vroeg stadium te betrekken bij die veranderingen. Van Leuveren: ‘We hadden 

al wel een aantal uitgangspunten geformuleerd. Maar we wilden weten 

wat er onder die betrokken inwoners speelt, voordat we daadwerkelijk een 

beleidsplan zouden schrijven. Welke vragen hebben zíj over de Wmo? Wat 

vinden ze belangrijk? Waarover maken ze zich zorgen? En wat vinden ze 

van onze uitgangspunten? Die informatie vormt heel belangrijke input voor 

ons beleid. Daarom zijn we bij inwoners te rade gegaan. En inventariseren is 

óók een vorm van communiceren. In gesprek gaan met elkaar. Naar mensen 

luisteren en hun vragen helder krijgen. Dát is de kern van kantelen.’

onrust  wegnemen
In februari 2012 organiseerde de gemeente Zoetermeer een speciale 

themaweek rondom de Wmo en de AWBZ-decentralisatie. Ze schakelde 

daarvoor een extern communicatiebureau in. Het motto van deze themaweek 

luidde: ‘Gezocht: Meedenkers Wmo!’ De week had niet alleen het doel 

om burgers te informeren, maar ook en vooral om hen de gelegenheid te 

geven zélf hun mening te uiten. ‘De vraag die centraal stond, was: hoe kan 

de Wmo zo goed mogelijk werken voor álle Zoetermeerders?’, vertelt Van 

Leuveren. De gemeente organiseerde tijdens deze week aparte publieksbij-

eenkomsten voor verschillende doelgroepen: voor Wmo-gebruikers, mensen 

met AWBZ-begeleiding, pgb-houders en hun ondersteuners. Ook was er een 

werkconferentie voor zorg- en welzijnsaanbieders. 

Elke bijeenkomst had een andere focus. Voor de Wmo-cliënten was een 

belangrijk onderwerp bijvoorbeeld het ‘keukentafelgesprek’. Tijdens de 

bijeenkomst speelden acteurs van een theatergezelschap een denkbeeldig 

keukentafelgesprek. Daarin kwamen en passant allerlei aspecten van De 

Kanteling aan bod: eigen kracht, een beroep doen op je netwerk, de nieuwe 

rol van de gemeente. Van Leuveren: ‘Als je alleen maar vertelt wat je onder 

een keukentafelgesprek verstaat, blijven het lege woorden. Door acteurs 

de nieuwe situatie te laten verbeelden, werden de mensen er veel meer in 

meegenomen. Zo konden ze directer ervaren wat we als gemeente voor ogen 

hebben en kregen ze er een duidelijk beeld bij.’
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Op de avond voor AWBZ-gebruikers en pgb-houders speelde het theater-

gezelschap ook een belangrijke rol. Daar hielpen de acteurs om de onrust 

onder de betrokkenen te verminderen. ‘Net als in de rest van Nederland 

zorgde	ook	in	Zoetermeer	de	afschaffing	van	het	pgb	voor	veel	onrust.	

Inwoners zagen het als een afkalving van voorzieningen. Met dat gevoel 

kwamen ze naar de informatieavond. De acteurs gingen hierover met 

de mensen in gesprek, zodat die hun onvrede konden uiten. Alles wat 

bezoekers vertelden, werd ter plekke door het gezelschap verwerkt in een 

lied dat die avond werd gezongen. Dat werkte neutraliserend. Het haalde 

bij de bezoekers veel van de negatieve gevoelens weg over het beleid van 

de overheid en dus ook dat van de gemeente. Daardoor konden we écht 

met elkaar in gesprek gaan.’

overzichtelijk informeren
Inwoners die niet op de bijeenkomsten aanwezig waren, konden hun 

mening onder meer kenbaar maken via een enquête op de website  

www.zorgzaamzoetermeer.nl. De gemeente lanceerde deze tijdelijke site in 

december 2011 om burgers zo goed mogelijk te informeren over de Wmo 

en	de	AWBZ-decentralisatie.	De	site	bevat	uitleg	–	in	tekst	en	filmpjes	–	

over alle veranderingen en noodzakelijke documenten. Via een e-mailfor-

mulier kunnen inwoners er met al hun vragen terecht. Daarnaast zijn er de 

verslagen van de Wmo-informatieavonden te vinden.

De gemeente koos er bewust voor om niet de eigen gemeentelijke website 

te gebruiken als belangrijkste communicatiemiddel. Van Leuveren: ‘We 

wilden een site waar alle informatie overzichtelijk bij elkaar staat. Met 

ruimte om burgers te activeren, onder meer doordat ze vragen kunnen 

stellen. De gemeentesite biedt die mogelijkheid onvoldoende.’

Hetzelfde communicatiebureau waarmee de gemeente de Wmo-week 

organiseerde, ontwikkelde en onderhoudt ook de site Zorgzaam 

Zoetermeer. ‘Zoiets kost natuurlijk veel geld, maar dat heeft de gemeente 

ervoor over’, zegt Van Leuveren. ‘De website is een belangrijk middel in 

onze communicatie. Inwoners kunnen nu wél relevante informatie lezen en 

via de site reageren. Beide zijn belangrijk om draagvlak te krijgen voor ons 

beleid en dat beleid tot uitvoering te brengen.’ 

http://www.zorgzaamzoetermeer.nl/
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Wijkgericht werken
Communiceren over De Kanteling, dat is volgens Van Leuveren vooral een 

kwestie van doén. ‘Wil je burgers in een vroeg stadium aanspreken, dan 

moet je geen tijd verspillen met het opstellen van allerlei communicatie-

plannen. De gemeente moet bij De Kanteling dezelfde aanpak hanteren als 

de maatschappelijk werkers in het veld: niet afwachten, maar eropaf.’ 

In de communicatie met bewoners zijn de wijkmanagers voor de gemeente 

van groot belang. ‘Zoetermeer kent een sterke wijkstructuur. Wij werken al 

jaren met gemeentelijke wijkmanagers en sinds de invoering van de Wmo 

zijn we nóg wijkgerichter gaan werken. Regelmatig organiseren de wijkma-

nagers informatie- en gespreksavonden, gefaciliteerd door de gemeente. 

Ook zijn op die manier Wmo-markten georganiseerd, om burgers de 

gevolgen van deze wet uit te leggen. Daar stond niet alleen de gemeente 

zelf met een kraampje, maar ook de welzijn- en  zorgaanbieders.’

De komende jaren zal de communicatie rondom De Kanteling erg 

belangrijk blijven, verwacht Van Leuveren. ‘Kantelen is een ontwik-

kelingsproces, zowel voor inwoners als organisaties. Om de hiervoor 

noodzakelijke mentaliteitsverandering over te brengen op burgers, is het 

handig	om	het	in	te	breien		bij	specifieke	thema’s,	en	om	aan	te	haken	

bij de eigen kracht van mensen.’ Zoetermeer publiceert binnenkort het 

nieuwe Wmo-beleidsplan. Voor de verdere uitwerking en invulling zullen 

regelmatig gesprekken worden gehouden, óók met inwoners. ‘Het liefst 

in de wijken en dicht bij de mensen’, aldus Van Leuveren. ‘Ik ben ervan 

overtuigd dat je mensen meekrijgt als je op die manier met ze in gesprek 

blijft. De gemeente gaat naar de inwoners toe. Laat de bewoners hun 

verhaal doen. En laat hen merken dat zij hen serieus neemt. Daardoor zijn 

die bewoners ook echt bereid om mee te doen.’ 
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Communicatie

De gemeente Zoetermeer heeft op diverse manieren contact gehad 

met burgers over de Wmo en De Kanteling. Bijvoorbeeld via: 

•	 	een	speciale	website;	

•	 Twitterberichten;

•	 advertenties;

•	 artikelen	in	huis-aan-huisbladen,	waaronder	een	interview	met	

de	wethouder;	

•	 posters;

•	 flyers;

•	 aankondigingen	van	publieksavonden	op	de	websites	van	zorg-	

en	welzijnsorganisaties;

•	 e-mails	over	vervolgacties	aan	mensen	die	op	de	publieksavonden	

zijn geweest.

Meer weten over de burgercommunicatie van Zoetermeer over  

De Kanteling? Neem dan contact op met Margriet van Leuveren,  

senior adviseur / programmamanager (onder andere op het vlak  

van welzijn en zorg) en projectleider decentralisatie AWBZ. Zij is  

bereikbaar via m.r.van.leuveren@zoetemeer.nl.

mailto:m.r.van.leuveren@zoetemeer.nl
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Willy Schurink en Loes Stelder
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DUIVeN eN WeSterVoort

Consulent als 
communicatiekern

De burgercommunicatie rond De Kanteling kan het beste eenvoudig 

blijven. een grote publiekscampagne is onnodig. Daarvan zijn de 

gemeenten Duiven en Westervoort overtuigd. Zij stellen in hun eigen 

aanpak rondom individuele verstrekkingen de Wmo-consulent centraal. 

Die hoeft de term ‘De Kanteling’ niet per se te gebruiken. ‘als de 

gemeente goed kantelt, kantelt de burger vanzelf mee.’ 

De Gelderse streek De Liemers bestaat uit de gemeenten Zevenaar, 

Rijnwaarden, Duiven en Westervoort. Zij werken steeds meer samen. Zo 

hebben ze een regionale sociale dienst opgericht en is er een formele 

samenwerking op ICT-gebied. ‘De gemeenten hebben de intentie hun 

samenwerking uit te bouwen’, zegt Willy Schurink, beleidsmedewerker 

De Kanteling van de gemeente Westervoort. ‘Op beleidsmatig niveau, 

bijvoorbeeld. Op dit moment voeren wij vooral met Duiven veel beleid 

gezamenlijk uit, waaronder de Wmo.’ Westervoort telt zo’n 16.000 inwoners, 

Duiven 25.000. ‘Kleine gemeenten als de onze kunnen veel professioneler 

en	efficiënter	werken	als	ze	hun	krachten	bundelen’,	meent	Loes	Stelder,	
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coördinator Wmo in Duiven. ‘Zo houden onze organisaties voor zorg en 

welzijn één spreekuur voor inwoners van Westervoort en Duiven. We hebben 

één Wmo-coördinator, één telefoonnummer. Aan de andere kant hebben 

we wel weer twee lokale loketten waar mensen terechtkunnen voor hulp en 

advies.’

Kracht benutten
Beide gemeenten besteedden vóór De Kanteling al aandacht aan zelfred-

zaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Op allerlei manieren stimuleren ze 

een betrokken samenleving, zonder de burger er per se rechtstreeks op aan 

te spreken, aldus Stelder en Schurink.

Duiven schetst in het collegeprogramma ‘Iedereen Doet Mee’ een 

samenleving waar burgers, instellingen en gemeenten samenwerken binnen 

de directe leefomgeving. In de wijk Duiven Zuidoost ging de pilot WIJk in 

Beweging van start, een serie experimenten om gedragsverandering op 

gang te brengen. Stelder: ‘Mensen van de wijkraad en de gemeente gingen 

langs de deuren om mensen te vragen wat ze willen betekenen voor de wijk. 

En waaraan volgens hen behoefte is. Daaraan koppelden we vervolgens 

wijkbijeenkomsten.’ 

Schurink wijst op het project De Liemers Helpt!, een netwerk van maatschap-

pelijke organisaties in de Liemerse gemeenten. Het project is vooral bedoeld 

voor mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

‘Die hulp was voorheen erg versnipperd. Nu is alles op één website te vinden. 

Ook vrijwilligers bieden hun diensten aan op de site. Burgers kunnen er op 

zoek naar de ondersteuning die ze nodig hebben. Zo hoeven ze minder snel 

een beroep te doen op individuele voorzieningen.’

Het project heeft volgens Schurink veel raakvlakken met De Kanteling. ‘De 

Kanteling staat absoluut niet op zichzelf. Op alle beleidsterreinen willen 

we de kracht van de burgers benutten. En daarover communiceren we al. 

De kernboodschap van actief burgerschap is altijd en overal aanwezig.’ Ter 

illustratie noemt Schurink het twitteraccount van de welzijnswethouder. 

‘Hij twittert er echt op los. Als hij ook maar enigszins een aanknopingspunt 

ziet, dan zegt hij iets over eigen verantwoordelijkheid. Zo brengt hij het 

onderwerp continu onder de aandacht.’ Die aandacht heeft de gemeente 

ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. Niet met directe communicatie, 

wél met een groot jaarlijks feest voor vrijwilligers in Westervoort. En met 

het subsidiëren van het Steunpunt Mantelzorg en het Meldpunt Vrijwillige 

Thuishulp. Schurink: ‘Daarmee geven we het duidelijke signaal af dat we hun 

inzet ontzettend waardevol vinden.’
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Verandering uitleggen
Als je al zoveel aandacht besteedt aan het gedachtegoed van de Wmo, moet 

je inwoners dan ook nog uitleggen wat ‘kantelen’ is? De gemeenten Duiven 

en Westervoort concludeerden dat ze het nut er niet van inzagen. Stelder: 

‘Mensen zijn alleen geïnteresseerd in de veranderingen als ze de Wmo zelf 

nodig hebben. Daarom besloten we om overige burgers zo min mogelijk over 

De Kanteling te informeren. En dus ook geen algemene bewustwordings-

campagne rond de Wmo op poten te zetten.’ Deze keuze maakte niet dat de 

communicatieafdeling stilzat, benadrukken Stelder en Schurink. ‘Algemene 

communicatie was alleen beperkter, en verder informeerden we vooral 

specifieke	groepen.’	

Er verschenen artikelen over de Wmo op gemeentewebsites en in lokale 

kranten. De gemeenten verstuurden persberichten en pasten brochures en 

folders aan. Professionele organisaties voor zorg en welzijn konden terecht 

op informatiebijeenkomsten. En aanbieders van eerstelijnszorg ontvingen 

een brief. Ook burgers die al een voorziening hadden, kregen een brief over 

De Kanteling. Stelder: ‘Daarin legden we uit wat er aan de hand is. En wat 

er gaat veranderen. Maar uiteindelijk worden de consequenties daarvan pas 

echt duidelijk als iemand aan het loket staat. Het is aan de Wmo-consulenten 

om die persoon uit te leggen wat een verandering voor hem of haar 

betekent. De consulenten moeten voor ons de boodschap uitdragen. Als 

ze dat goed aanpakken, dan kantelt de burger vanzelf mee. Dat is ons 

uitgangspunt.’

Voor alle burgers die met De Kanteling te maken krijgen, formuleerden de 

gemeenten één kernboodschap. Schurink: ‘Heb je een beperking, op wat voor 

gebied dan ook? Dan ben je in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de 

oplossing. Zo mogelijk schakel je hulp in van je eigen netwerk, mantelzorgers 

of vrijwilligers. Lukt dat niet, dan kun je een beroep doen op de Wmo voor 

een collectieve voorziening. En als zelfs dat geen soelaas biedt, kom je in 

aanmerking voor een individuele voorziening.’ 

Gedrag overnemen
De Wmo-consulenten zijn het belangrijkste communicatiemiddel van Duiven 

en Westervoort. Ze zaten vooraan bij de ontwikkeling van De Kanteling. En 

kregen een uitgebreide training ter voorbereiding op het Wmo-gesprek. Dat 

hen zo’n belangrijke taak is toebedeeld, is niet altijd makkelijk voor hen, stelt 

Schurink. Stelder valt haar bij: ‘Ze merken dat mensen een heel eind meegaan 

in de gesprekken. Maar het grootste probleem is dat er geen voorliggende 

voorzieningen zijn. Ook staat wetgeving soms haaks op De Kanteling. Dat 
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is erg moeilijk.’ De gesprekken vragen daarnaast om andere vaardigheden 

dan voorheen, vult Schurink aan. ‘Vroeger werkten de consulenten met een 

standaardformulier en hoefden ze de hokjes bij wijze van spreken alleen af 

te vinken. Nu moet je als consulent behoorlijk communicatief vaardig zijn. En 

net wat meer van mensen durven vragen.’ 

De beleidsmedewerkers zijn tevreden over hun communicatieaanpak. Stelder: 

‘Voor ons bestond De Kanteling vooral uit de individuele verstrekkingen en 

de loketfunctie. Daarop hebben we gefocust. Misschien breiden we het nog 

wel uit met een publiekscampagne. Maar dan niet alleen over De Kanteling. 

Dan zou het over eigen verantwoordelijkheid in het algemeen gaan.’ 

Schurink gelooft niet in het effect van een publiekscampagne. ‘Vooral niet in 

een kleine gemeente. Ik heb jaren in Ede gewerkt. In zo’n grote gemeente 

moet je dingen veel meer georganiseerd aanpakken. Hier in Westervoort 

kennen we de bevolking. Ik denk dat onze wethouder bijna iedereen wel 

eens heeft gesproken. Dan heb je geen campagne nodig. Als de gemeente 

goed kantelt, kantelen de burgers vanzelf mee.’

Communicatie

De gemeenten Duiven en Westervoort hebben op diverse manieren 

contact gehad met burgers over de Wmo en De Kanteling. Bijvoorbeeld, 

conform hun communicatieplan, via:

•	 artikelen	in	de	Westervoortpost	en	de	Duivenpost;

•	 artikelen	op	de	websites	van	beide	gemeenten;

•	 persbericht;

•	 een	uitleg	op	www.loketwwz.nl	over	de	nieuwe	werkwijze;

•	 een	mailing	hierover	naar	bestaande	klanten	van	het	loket	WWZ;

•	 aangepaste	brochures	en	folders	over	en	via	het	loket	WWZ;

•	 een	brief	aan	eerstelijnsinstellingen;

•	 informatiebijeenkomsten	voor	professionele	en	

vrijwilligersorganisaties;

Meer weten over de burgercommunicatie van Duiven en Westervoort over 

De Kanteling? Neem dan contact op met Willy Schurink van de gemeente 

Westervoort tel. 026 31 79 239 en willy.schurink@westervoort.nl of Loes 

Stelder van de gemeente Duiven tel. 0316-279464 en l.stelder@duiven.nl.
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 Ineke Snijder
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oUD-BeIjerlaND

Praktijkervaring als basis

Gemeente oud-Beijerland heeft grote plannen met de Wmo. Maar wil 

die niet in haar eentje ontwikkelen. Daarom zoekt ze burgers op tijdens 

netwerkbijeenkomsten. en toetst ze haar beleid bij een speciale groep 

Wmo-gebruikers. onlangs startte de gemeente met het pilot-project ‘De 

Kanteling’. Het bijbehorende communicatieplan krijgt nu vorm. ‘juist nu 

we beschikken over praktijkervaring, weten we wat en hoe we willen 

communiceren met onze inwoners.’

‘Dorpse charmes en stadse allures.’ Zo typeert Ineke Snijder Oud-Beijerland. 

Zij is beleidsmedewerker op de gemeenteafdeling Beleid & Ontwikkeling. 

‘Wij zijn de op één na grootste gemeente in de regio Hoeksche Waard, maar 

we hebben wel een echte dorpskern. Daaromheen liggen woonwijken. 

Misschien komt het door ons dorpse karakter dat we De Kanteling betrek-

kelijk eenvoudig in de praktijk kunnen brengen. Bij ons zijn de lijnen kort – 

korter dan in stedelijke gebieden. Wij kennen onze burgers en zij kennen ons. 

Daardoor weten we elkaar snel te vinden.’ 

Er ligt al een tijdje een Wmo-beleidsplan, met de titel Meedoen in 

Oud-Beijerland. Nu wil de gemeente de slag maken om De Kanteling te 

introduceren. ‘We willen de wet zo goed mogelijk gaan uitvoeren. De 
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eigen kracht van mensen benutten, zodat hun zelfredzaamheid beter naar 

voren komt. Hóe we dat kunnen bereiken, samen met onze partners en 

Wmo-gebruikers, zijn we momenteel aan het ontdekken.’

Gericht communiceren
Na de invoering van de Wmo wilde Oud-Beijerland inwoners zo veel mogelijk 

betrekken bij de nieuwe beleidsplannen. Naast structureel overleg met 

belangenorganisaties Platform Lichamelijk Gehandicapten Oud-Beijerland 

en Stichting Welzijn Ouderen, formeerde Oud-Beijerland vijf jaar geleden 

een Wmo-netwerk. Snijder: ‘Wij willen als kleine gemeente snel handelen en 

gericht communiceren met onze inwoners. Dat lukt niet als je de bureaucra-

tische route bewandelt. We wilden geen log papierapparaat met al te veel 

agendapunten en verplichte verslagen. In het verleden hebben we gemerkt 

dat die aanpak vertragend werkt. Daarom kozen we nu voor een netwerk 

met een wat informeler en flexibeler karakter.’

In het Wmo-netwerk zitten niet alleen burgers, maar ook vertegenwoordigers 

van	maatschappelijke	instellingen.	Het	is	geen	vaste	groep;	iedereen	kan	

op elk moment besluiten deel te nemen. Twee keer per jaar organiseert de 

gemeente een informele netwerkbijeenkomst. Met telkens een ander thema 

en een andere invulling, waardoor er steeds een andere groep mensen op 

afkomt. De ene keer zijn dat vooral mensen uit de zorgsector,  de andere keer 

komen ze uit het onderwijs of de sport. De bijeenkomsten trekken doorgaans 

zo’n zestig deelnemers. ‘Dat lijkt weinig, maar voor onze gemeente is dat 

best veel’, zegt Snijder. ‘Het netwerk is voor ons een belangrijk klankbord. 

We nemen de uitkomsten van de discussies mee in onze beleidsvorming. 

Aanvankelijk vonden de bijeenkomsten alleen plaats in het gemeentehuis. 

Maar tegenwoordig gebruiken we ook andere locaties. Die laten we altijd 

aansluiten op het thema van de avond en op de doelgroep.’

Wmo-gebruikers raadplegen
Na verloop van tijd merkte de gemeente dat er weinig ervaringsdeskun-

digen in het Wmo-netwerk zaten. Om deze Wmo-gebruikers wel structureel 

te bereiken, richtte ze een Wmo-gebruikersgroep op. Wethouder Ina van 

der Werf speelde hierbij een belangrijke rol. ‘Voor onze inwoners is zij hét 

gezicht van de Wmo’, vertelt Snijder. ‘Ze vervult echt een voortrekkersrol. De 

wethouder is ervaringsdeskundige en weet dus waarover ze praat. Dat voelen 

mensen.’ 

Voor de gebruikersgroep benaderde de gemeente zo’n duizend mensen 

met een Wmo-voorziening. Zij kregen allemaal een persoonlijke brief met 
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de oproep: ‘Positief-kritische meedenkers gezocht’. Vijfenzeventig mensen 

meldden zich vervolgens aan. De groep komt één keer per jaar bijeen. Daarbij 

schuift ook wethouder Van der Werf aan. Snijder: ‘De ervaringsdeskundigen 

dragen zelf onderwerpen aan die aandacht behoeven. Dat kan van alles 

zijn. Dienstverlening aan het Zorgloket, bijvoorbeeld. Of de kwaliteit van 

formulieren die de gemeente gebruikt.’

ervaring opdoen
Sinds februari 2012 loopt in Oud-Beijerland het pilot-project ‘De Kanteling’. 

‘Daarbij doen we ervaring op met de gekantelde werkwijze’, vertelt Snijder. 

‘Dat geldt voor alle nieuwe meldingen van inwoners aan het Zorgloket. We 

kijken onder meer of bepaalde maatregelingen voldoende effect hebben. 

Door het pilot-karakter van het project kunnen we onze strategie aanpassen 

als dat nodig blijkt.’

Voor het project stelde de gemeente een startnotitie op met richtlijnen voor 

de uitvoering en het beoogde doel. Snijder: ‘We hebben er bewust voor 

gekozen om vooraf geen uitgebreid plan van aanpak of communicatiebeleid 

op te stellen. We willen in de praktijk ervaren wat wel en niet werkt.’ De 

gemeente bracht burgers via een nieuwsbrief op de hoogte van de pilot. 

Ook vertelde ze erover op de bijeenkomsten van het Wmo-netwerk en de 

Wmo-gebruikersgroep. Daarnaast haakte ze aan bij één van haar partners, 

het Platform Lichamelijk Gehandicapten Oud-Beijerland (PLGOB), die een 

algemene informatieavond over De Kanteling organiseerde. Snijder: ‘De 

uitnodiging van het PLGOB werd door de gemeente verstuurd naar alle 

gebruikers van Wmo-voorzieningen. Op de bijeenkomst gaf het PLGOB 

eerst een algemene uitleg over De Kanteling. Daarna vertelde de gemeente 

welke plannen ze heeft met het project. En wat die precies betekenen voor 

Wmo-gebruikers en inwoners van Oud-Beijerland.’

Vertrekpunt voor de ‘gekantelde’ werkwijze zijn de consulenten van het 

Zorgloket: dé plek waar burgers in Oud-Beijerland aankloppen als ze een 

probleem hebben op het gebied van de Wmo. Snijder: ‘Onze zorgconsulenten 

staan dicht bij de burgers. Zij spelen een belangrijke rol in de één-op-één-

communicatie met inwoners. Het keukentafelgesprek leent zich bijvoor-

beeld bij uitstek voor de gekantelde werkwijze. In dat gesprek brengt de 

zorgconsulent samen met de inwoner het probleem in kaart én kijken ze 

samen naar mogelijke oplossingen.’ Inwoners krijgen aan de balie uitleg 

over de verandering in de Wmo en de nieuwe aanpak van de gemeente. 

‘Het is opvallend hoe begripvol de meeste inwoners reageren. Dat heeft 

alles te maken met de professionaliteit van de zorgconsulenten. Die zorgen 
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dat	burgers	het	gevoel	krijgen	dat	de	gemeente	met	hen	meedenkt;	dat	zij	

helpt met het zoeken naar oplossingen. De consulenten brengen over dat de 

hulpvraag nu alleen anders wordt opgepakt en beantwoord.’

Decentralisaties bundelen
De gemeente is inmiddels een paar maanden bezig met De Kanteling. Daarbij 

komen vanzelf dingen aan het licht die nog ontbreken in de communicatie 

met burgers. ‘Zo misten zorgconsulenten een folder om aan mensen mee 

te geven na een gesprek bij het Zorgloket. Die hebben we nu ontwikkeld.’ 

Loopt de gemeente zo niet steeds achter de feiten aan? Snijder meent van 

niet. ‘Juist omdat we nu beschikken over praktijkervaring, weten we veel 

beter wat en hoe we willen communiceren en welke middelen we daarvoor 

moeten inzetten. Afgestemd op signalen van de zorgconsulenten en de 

gebruikers.’ Niet dat de gemeente tegen een communicatieplan is. Sterker 

nog: op basis van de praktijkervaringen met De Kanteling is intussen een 

allesomvattend communicatieplan opgesteld, dat komende maanden verder 

gestalte krijgt in een actieplan. 

Daarnaast wil de gemeente de grote decentralisaties zoveel mogelijk 

bundelen en overkoepelend communiceren. Snijder: ‘Het is al ingewikkeld 

genoeg, burgers zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom 

willen we al die veranderingen overzichtelijk en inzichtelijk maken. Bij al die 

decentralisaties vormt de grondgedachte van De Kanteling, uitgaan van de 

eigen kracht van onze inwoners, de basis.’ De gemeente vertrouwt hierbij 

op haar eigen communicatieafdeling. ‘Die krijgt te maken met de communi-

catie over alle decentralisaties. Daardoor kan juist zíj de samenhang zien en 

bewaren. Beter dan een externe communicatiespecialist.’

ervaringen delen
In juni is de gemeente gestart met één van de acties uit het communi-

catieplan: een wekelijkse informatieve rubriek over De Kanteling in een 

populair huis-aan-huisblad. Daarin geeft de gemeente onder meer uitleg over 

het nieuwe stappenplan. Waar kan de burger naartoe met zijn hulpvraag? 

En wat kan hij van de gemeente verwachten? Ook vertellen zorgconsu-

lenten over hun eerste ervaringen met het keukentafelgesprek. Snijder: ‘In 

Oud-Beijerland maken we nog dankbaar gebruik van de oude bestaande 

communicatiemiddelen. De lokale krant wordt namelijk door veel inwoners 

goed gelezen, ook door ouderen. Die doelgroep bereiken we op deze manier 

dus ook. Daarnaast verwijzen we naar onze gemeentelijke website.’
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De beste communicatie is natuurlijk: laten zien wat De Kanteling betekent. 

Alles wat de gemeente doet, en iedereen met wie zij werkt, moet dan ook 

De Kanteling in zich hebben, stelt Snijder. Van partnerorganisaties tot aan 

de huishoudelijke hulp die bij mensen thuis komt toe. Daarom werkt de 

gemeente nauw samen met haar partners. Binnenkort gaan ze met elkaar in 

gesprek aan de hand van praktijkervaringen. Snijder: ‘Zo willen we van elkaar 

leren en elkaar versterken in onze aanpak. Op die manier moet De Kanteling 

zich als een olievlek uitbreiden.’

Communicatie

De gemeente Oud-Beijerland heeft op diverse manieren contact gehad 

met burgers over de Wmo en De Kanteling. Bijvoorbeeld via:

•	 de	Wmo-gebruikersgroep;

•	 het	Zorgloket;

•	 de	Informatiefolder	Wmo;

•	 een	vaste	rubriek	over	Wmo	in	de	lokale	krant;

•	 een	nieuwsbrief;

•	 informatie	op	de	gemeentelijke	website;

•	 een	informatiebijeenkomst	over	De	Kanteling,	samen	met	

het Platform Lichamelijk Gehandicapten Oud-Beijerland, een 

maatschappelijke partner van de gemeente.

Meer weten over de burgercommunicatie van Oud-Beijerland? 

Neem dan contact op met Ineke Snijder, beleidsmedewerker op 

de gemeenteafdeling Beleid & Ontwikkeling en lid van het team 

Maatschappelijk Beleid. Zij is te bereiken via i.snijder@oud-beijerland.nl.

mailto:i.snijder@oud-beijerland.nl
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Bert MUlDer:

‘Weet waar je over 
tien jaar wilt staan’

Burgers hebben geen boodschap aan ‘de Wmo’. Ze hebben 

simpelweg concrete problemen. en in de toekomst zullen 

ze die vaker zelf – of sámen – moeten oplossen. Die grotere 

verantwoordelijkheid moet centraal staan in alle communicatie over 

de Wmo, vindt Bert Mulder. Hij is lector aan De Haagse Hogeschool 

en directeur van het eSociety Instituut, dat informatietechnologie 

inzet voor sociaal-maatschappelijke doelen. ‘Stap één voor iedere 

gemeente is: ga de taal van de burger spreken.’

De Wmo vereist een compleet andere benadering van de relatie tussen 

burger en gemeente. Mulder: ‘Dit is de kanteling naar een samenleving 

waarin de overheid dingen écht samen met de burger oplost. In het 

geval van de Wmo betekent dat: ik regel de zorg samen met de burger. 

Nu is er nog vooral een set van aanbodgedreven voorzieningen. Maar we 

willen naar een situatie waarin we het zelforganiserend vermogen van 

de burger versterken.’ 
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Volgens Mulder is het cruciaal dat mensen steeds meer zorg dragen voor hun 

eigen welzijn en dat van hun medeburgers. ‘Bij de overheid en in de zorg 

vindt de komende jaren een grote uittocht plaats. Onderzoekers voorspellen 

dat gemeenten maar de helft van hun mensen overhouden, door vergrijzing 

en onvoldoende instroom. Daardoor komt de overheidstaak flink onder druk 

te staan. Zo ontstaat een heel andere, urgente context voor de Wmo. Die 

terugtredende overheid is hierdoor ineens niet zomaar een beleidstrend, 

maar een noodzakelijke omwenteling die we als samenleving moeten maken. 

Dat mag je ook best naar de burgers communiceren.’

 

Streefbeeld ontwikkelen
‘Essentieel voor gemeenten is dat ze een helder beeld hebben van waar 

ze over tien jaar willen of zelfs móeten staan op Wmo-gebied’, benadrukt 

Mulder. ‘Je moet een goed doordacht streefbeeld voor ogen hebben. Pas 

dan kun je een pad ontwikkelen met vervolgstapjes vanaf waar je nu staat 

richting die positie. Zo ontstaat een gevoel van urgentie. Je wéét dat je over 

tien jaar dat streefbeeld voor elkaar moet hebben, omdat je anders een groot 

probleem hebt. En dankzij die visie kun je duidelijk bepalen wat je in het 

heden wel en niet moet doen om bij dat doel uit te komen. Tegelijk zie je dat 

je nú al ontzettend hard aan het werk moet, omdat je het anders niet haalt.’

Wat is het streefbeeld waar gemeenten volgens Mulder heen moeten? ‘Je 

wilt naar een compleet nieuwe digitale infrastructuur die stimuleert en 

faciliteert dat bewoners meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen. Een 

digitaal platform waarop burgers en organisaties samen verantwoorde-

lijkheid nemen. Voorlopers hiervan zijn websites als ShareCare en nationale-

hulpgids.nl. Daar brengen mensen zelf hun hulpvraag en -aanbod online bij 

elkaar. Op dat digitale platform van de toekomst biedt de gemeente maar 

een klein deel van het hulpaanbod aan. De rest bestaat uit een waaier aan 

online hulpmiddelen en cursussen, en vele vrijwillige en commerciële organi-

saties die hun diensten aanbieden. Het kost veel tijd én visie om zoiets het 

komende decennium goed te ontwikkelen.’

Burgers aanspreken
Startpunt is dus een duidelijke toekomstvisie. Met die op het netvlies kun 

je volgens Mulder een lijst aan zinvolle vervolgstappen maken. ‘Stap één 

voor iedere gemeente is: ga de taal van de burger spreken. De digitali-

sering haalt de ambtenaar uit het proces, zodat je als gemeente zogezegd 

direct bij de burger aan de keukentafel zit. Dan moet je wél zorgen dat die 

je ook begrijpt. Zo’n twintig procent van de Wmo-doelgroep is functioneel 
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analfabeet of heeft een laag IQ. Herschijf daarom eerst eens al je producten 

en	diensten	op	B1-niveau.	Een	term	als	“financieel-juridisch”	wordt	dan	

gewoon “geld”of “inkomen”. Dat begrijpt iedereen.’

‘Na het herschrijven van je teksten kun je bijvoorbeeld de website eens gaan 

aanpassen. Door bijvoorbeeld de sortering van keuzes anders te maken. Door 

andere producten toe te voegen, zoals een online cursus voor mensen met 

schuldproblemen. Of verwijzingen naar online advies bij andere instanties. 

Een stap verder is om alvast te beginnen met het bieden van ruimte voor al of 

niet vrijwillige organisaties om hun diensten in de Wmo-sfeer aan te bieden. 

Op een nog hoger niveau kun je het CMS van de website aanpassen, de 

navigatiestijl opnieuw doordenken, enzovoorts. Zo kun je heel beredeneerd, 

vanuit	het	toekomstbeeld	en	de	filosofie	die	je	geformuleerd	hebt,	stapjes	

nemen op weg naar de verwezenlijking van het einddoel.’

‘Wmo’ doorstrepen
‘De hele communicatie rondom de Wmo moet ademen dat als je een 

probleem hebt, je dat zoveel mogelijk zelf oplost. Simpel gezegd zijn er voor 

burgers drie stappen: zelf doen, samen doen, laten doen. Eerst zoek je zelf 

naar een oplossing, daarna in je eigen netwerk, en in derde instantie vraag 

je pas om hulp. Dat is waar de communicatie om moet draaien. En dus niet 

om het begrip “Wmo”, want voor burgers bestaat de Wmo helemaal niet. 

Dat is een concept van de overheid. Het staat voor beleid, programma’s en 

regelgeving. Maar een burger heeft gewoon een gebroken heup. Of is oud 

en eenzaam. Dat zijn heel concrete problemen. Telkens als je bij die mensen 

met het begrip “Wmo” wilt aankomen, zou je het met een rode pen moeten 

doorstrepen.’

Houd alle communicatiekanalen open, adviseert Mulder. En gedoog de 

nieuwe kanalen niet alleen, maar omarm ze. ‘Social media hebben veel te 

bieden, als je er slim mee omgaat. Voor jongeren kun je heel gericht iets 

op Hyves of Facebook organiseren. Interessanter nog is een gratis kanaal 

als	YouTube.	Bijzonder	handig	voor	filmpjes	die	je	bijvoorbeeld	samen	met	

wijkbewoners hebt gemaakt. Twitter vind ik in dit verband minder zinvol. 

Het is een vluchtig kanaal. En niemand wil dagelijks op de hoogte gehouden 

worden over de Wmo. Want, zoals ik zei, burgers willen aangesproken 

worden op eigen behoeften en wensen.’
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over de gemeenten in deze publicatie

Mulder: Ik ben wat voorzichtig over het fenomeen “best practices”. Een 

écht succesvolle werkmethode maakt als het goed is onderdeel uit van 

een heldere visie op de toekomst. Neem het gebruik van een “persona” 

als mevrouw Hoeppertz in Kerkrade. Dat is een goede en effectieve 

methode. Maar je moet wel heel scherp weten waaróm je die toepast. 

Wat het tactische en strategische belang ervan is, en wat je ermee wilt 

bereiken. Anders wordt het al snel een zielloze kopie.’

‘Diverse gemeenten, zoals Zoetermeer, betrekken de burger al vroeg bij 

de veranderingen rondom de Wmo. Dat vind ik prachtig. Het wezenlijke 

belang is dat de burger zich gehoord voelt, dat hij een stem krijgt. 

Maar mag hij écht meepraten over het beleid? Waarschijnlijk niet. 

Dat is simpelweg al dichtgetimmerd. Dus het is helemaal goed om te 

beginnen bij die burger, maar níet vanuit de belofte van beleidsinvloed. 

Wel interessant is het natuurlijk om burgers op wijkniveau te betrekken 

bij heel concrete vragen, zoals: wat gaan jullie nu zélf doen aan 

de gezondheid en het welzijn in deze wijk? Dat is een heel andere 

beleidsvorm. Ook interessant is “De Liemers Helpt” in Duiven en 

Westervoort.	Het	ontwerp	van	de	webomgeving	kan	wel	iets	beter;	het	

zoeken en de navigatie op de site zijn nog wat verwarrend. Maar het 

is zeker een project dat  in het oog springt. Omdat het aanspreken van 

burgers in hun eigen behoeften centraal staat. Net als het stimuleren van 

de eigen activiteiten. Het communiceren van beleid staat hier dus niet 

voorop. Dat is positief.’
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jaCqUeS WallaGe:

‘Begin met de vraag, 
niet met de oplossing’

Nederland wordt bevolkt door uiterst kritische burgers. ‘en die 

worden steeds kritischer, vooral op overheidsbeleid.’ jacques Wallage 

(65) kan het weten, als oud-burgemeester en voormalig wethouder 

van Groningen. ‘Pseudo-inspraak, plichtmatige ontmoetingen en 

eenzijdige communicatie? Gemeenten komen er niet meer mee weg.’ 

Zij moeten dat ook niet willen, meent hij. ‘een echte dialoog met 

burgers is essentieel voor goed bestuur.’

Wallage baseert zijn visie niet alleen op zijn jarenlange ervaring binnen 

de lokale overheid. Sinds 2009 is hij ook voorzitter van de Raad voor het 

openbaar bestuur. Deze ontwikkelt suggesties voor een doeltreffender 

en doelmatiger overheid. Daarnaast werd Wallage in 2010 aangesteld als 

bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan het ISW (Instituut 

voor Integratie en Sociale Weerbaarheid). In beide rollen houdt hij zich 

onder andere bezig met de vraag hoe burgers meer vertrouwen kunnen 

krijgen	in	de	samenleving.	En	steeds	weer	ziet	hij	dat	een	specifiek	soort	

overheidscommunicatie een onmisbaar deel van het antwoord is.
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Inbreng terugkoppelen
‘Alles staat of valt met: de burger serieus nemen. Dat is de allerbelangrijkste 

stap. Dit betekent niet dat burgers altijd hun zin moeten krijgen. Maar ze 

moeten wel betrokken worden bij beleidsvorming en -uitvoering. Bespreek 

dus de mogelijkheden met hen, luister naar hun mening en laat niet alleen 

zien wat je wel of niet overneemt, maar leg ook uit waarom.’ Nog al te 

vaak ziet Wallage dat dit niet echt gebeurt. ‘De echte interesse ontbreekt 

vaak. Er wordt wel veel gecommuniceerd, maar dat is dikwijls plichtsmatig 

en eenzijdig. Het bestaat in veel gevallen alleen uit het zenden van een 

boodschap, bijvoorbeeld via krantjes of de website. Terugkoppeling van 

inbreng is bij veel gemeenten een zwakke schakel.’ Pseudo-inspraak komt ook 

vaak voor. ‘Dat vind ik spijtig om te zien. Als je inspraak biedt, moet je dat ook 

goed doen. Vraag de klas niet mee te denken als je zelf het hele schoolbord 

vol wil schrijven. Dat ondermijnt je geloofwaardigheid en je draagvlak. Voor 

gemeenten is dit draagvlak sowieso al beperkt, dus is het zaak het vertrouwen 

van burgers te behouden.’ 

advies vragen
Het zou niet raar moeten zijn om de betrokkenheid van burgers aan te boren. 

Of om hen te tonen dat die betrokkenheid gevolgen heeft voor de aanpak 

van problemen en het verbeteren van leefsituaties. ‘Een gemeentebestuur dat 

zich na gesprekken met burgers in stilzwijgen hult of gewoon op eigen houtje 

een aanpak ontwikkelt, is onfatsoenlijk bezig’, stelt Wallage. ‘Van procedurele 

rechtvaardigheid is dan allerminst sprake. De dialoog, als je het dan nog zo 

kunt noemen, wordt op die manier een gimmick. Bovendien gaat er een 

enorme potentie verloren.’ De oud-politicus geeft aan dat er vaak enorme 

belangstelling is van burgers, zodra de gemeente serieus het gesprek met hen 

aangaat. Ook leveren zij dikwijls een belangrijke inhoudelijke bijdrage. ‘Toen 

ik burgemeester van Groningen was, betrokken we inwoners bijvoorbeeld bij 

bouwplannen voor de Grote Markt. Bij de maquette stelden ze vragen die ik 

in B&W-vergaderingen nog niet voorbij had horen komen. En dat terwijl veel 

mensen binnen het gemeentebestuur vooraf dachten dat zo’n dialoog zinloos 

zou	zijn;	burgers	zouden	geen	verstand	hebben	van	dat	soort	zaken.’

Worstelingen delen
‘Veel mensen in gemeentelijke organisaties hebben het gevoel dat zij er 

zitten om beslissingen te nemen’, zegt Wallage. ‘Ze zien dat als hun vak, hun 

werk. Sommige ambtenaren en wethouders geloven best dat burgers een 

zinvolle bijdrage kunnen leveren. Maar ze denken dat burgers liever niet lastig 
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gevallen willen worden met beleidszaken. En dus benaderen ze hen niet. Ik 

vind dat onverstandig. Maak burgers er bewust van dat beleidsproblemen 

ook hún problemen zijn! Dan voelen ze zich waarschijnlijk toch geneigd mee 

te denken, komen ze toch met oplossingen – of ze het nu leuk vinden of niet. 

Overigens zijn er ook heel veel burgers die het ontzettend op prijs stellen 

mee te kunnen denken. Zeker als het om punten gaat die hen direct raken. 

Natuurlijk zal niet iedereen altijd een opbouwende houding aannemen bij 

gespreksrondes. En sommige burgers zullen boos worden als hun advies niet 

wordt opgevolgd. Maar zeker met een redelijke uitleg zullen de compli-

menten uiteindelijk de overhand hebben.’

Burgers opzoeken
‘Er zijn nauwelijks onderwerpen waar gemeentebesturen burgers níet bij 

kunt betrekken’, aldus Wallage. ‘Deze besturen – de “verticale lijnen” in de 

samenleving, zoals ik ze noem – komen steeds grotere problemen tegen. Er 

is minder geld, de verschillen tussen burgers nemen toe en er zijn uiteenlo-

pende burgerschapsstijlen. Uit het ROB-rapport Vertrouwen in de democratie 

uit 2010 blijkt dat er de neiging heerst deze problemen bínnen de verticale 

lijnen op te lossen. Dus achter de gesloten deuren van de gemeentebesturen 

zelf, via stuurgroepen, werkgroepen en nota’s. Gemeenten zouden echter ook 

op	dit	niveau	prima	burgers	kunnen	opzoeken;	de	“horizontale	lijnen”	in	de	

samenleving. Daar zouden mijns inziens bij veel meer gemeenten strategieën 

voor moeten zijn. Want uit zulke gespreksrondes kunnen heel zinvolle 

suggesties komen. En bovendien voelen burgers zich op die manier meer 

betrokken bij hun gemeente. Of zelfs bij de democratie in het algemeen.’

Vragen stellen
Het valt Wallage op dat overheidscommunicatie vaak begint met aandacht 

voor de oplossing, niet voor de vraag. ‘Als in het kader van de Wmo bijvoor-

beeld wordt gesteld dat eenzaamheid onder ouderen een groot probleem 

is, dan gaat het in de overheidscommunicatie met burgers vaak over de 

beste aanpak van die eenzaamheid. Er is dan zelden iemand die eerst even 

met ouderen praat om te zien of het probleem er echt is, en zo ja, hoe het 

er dan precies uitziet. Het zou goed zijn als meer gemeenten daar tijd voor 

uittrokken. Communicatie zou veel vaker mogen beginnen met het stellen van 

vragen.	Laat	dát	de	eerste	ronde	zijn.	Wat	dit	betreft	is	de	SP	een	voorbeeld;	

die deed onlangs onderzoek in de zorg, zoals ze eerder bij de politie deed. 

Doel was om van mensen zelf te horen wat hun problemen waren. Uit 

duizenden gesprekken zijn conclusies getrokken, die nu worden ingezet in het 
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politieke debat. Dat vind ik sterk: weten waar je het over hebt, voordat je iets 

voor elkaar probeert te krijgen.’

tijd investeren
‘Veel gemeentelijke organisaties zijn productgericht. Die willen nota’s 

schrijven, besluiten nemen, maatregelen doorvoeren. Een goede communi-

catie-architectuur – waarin dus volop ruimte is om eerst problemen te 

onderzoeken en met burgers te praten – zorgt ervoor dat er langer wordt 

nagedacht voordat er actie wordt ondernomen.’ Die investering is de 

moeite waard, stelt Wallage. ‘Net zoals de tijd die genomen wordt om geld 

of juridische onderbouwingen te zoeken. De daadwerkelijke dialoog in 

overheidscommunicatie	levert	uiteindelijk	namelijk	veel	efficiënter	beleid	op.	

En je schopt minder vaak tegen zere schenen. Simpelweg omdat je weet wat 

je aan het doen bent – en waarom.’

over de gemeenten in deze publicatie

Wallage: ‘Voordat je als gemeente de dialoog aangaat met burgers, 

moet je jezelf de vraag stellen: met wie doe ik dat precies? Verschillende 

groepen hebben verschillende belevingen en niveaus. Een dialoog 

wordt dus ingewikkelder als er bijvoorbeeld én mensen aan deelnemen 

die aanspraak maken op de Wmo, én professionals die deze mensen 

ondersteunen. Dat is precies het geval met de bijeenkomsten in 

bijvoorbeeld Oud-Beijerland en Zoetermeer: daar zijn beide groepen 

aanwezig. Ik vraag me af hoe die gemeenten inspelen op het 

niveauverschil tussen deze groepen. Welke toon hanteren zij? Dat de 

gemeenten nadenken over toon en vorm is in elk geval duidelijk. Neem 

het	gebruik	van	theater,	zoals	in	Zoetermeer	en	Boxtel,	of	van	een	film	

met	een	fictief	boegbeeld,	zoals	in	Kerkrade.	De	inzet	van	dit	soort	

middelen	kan	moeilijke	thema’s	toegankelijk	maken;	praktisch	inzicht	

bieden in droge theorieën. Dat is goed. Maar je moet er natuurlijk 

wel voor zorgen dat de ambtenaar en wethouder partij blijven in het 

gesprek.	Niet	álles	moet	via	theater	of	film	gaan.’
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