Impressieverslag Conferentie Regionale Sociale Agenda's
De w oorden ‘samenw erken’ en ‘anders denken’ vallen regelmatig tijdens de provinciale conferentie
Regionale Sociale Agenda’s op 15 maart in Haarlem. Hoe doe je dat? Dat blijkt nog lastig om
concreet te maken. Een paar tips: ‘neem de burger als vertrekpunt, ontzorg en ontregel, vertrouw
elkaar en leer van goede voorbeelden’.

Aan de slag
‘Een w erkdag moet het w orden vandaag. Niks
achterover leunen, maar samen aan de slag!‘,
opent gedeputeerde Elvira Sw eet de conferentie.
De volle zaal van zo’n vierhonderd bestuurders,
ambtenaren, maatschappelijke organisaties en
cliëntvertegenw oordigers heeft even daarvoor in de
film ‘De ZORG van’ vijf concrete voorbeelden langs
zien komen ter illustratie w aar het deze dag om
gaat: mensen uit de provincie die zo goed mogelijk
hun leven leiden, anderen daarbij helpen of zelf een
steuntje in de rug nodig hebben. Vooral moeder
Angelique met de zorg voor zoon Floris die een
meervoudige beperking heeft, maakt indruk.

Vera Pfundt via Twitter: volle zaal, 60% ambtenaren en bestuurders, 25/30% welzijnswerk,
wat loslopend volk en zo’n drie tot vijf cliëntenorganisaties.

Eigen kracht
Elvira Sw eet benadrukt het gezamenlijke doel van alle aanw ezigen: mensen helpen hun eigen
kracht te vinden en een prettig leven mogelijk te maken. Dat vraagt een integrale en
toekomstgerichte aanpak op de thema’s: Wmo; Wonen, Zorg en Voorzieningen; en Vitaal
Platteland. Provincie, gemeenten en organisaties hebben elkaar daarbij nodig. De provincie niet
meer in de rol van subsidieverstrekker aan op
zichzelf staande projecten, organisaties en
individuele gemeenten, maar als kennismakelaar die
de Noord-Hollandse regio’s ondersteunt bij de
ontw ikkeling en uitvoering van hun Regionale
Sociale Agenda. Ga met elkaar de dialoog aan, is de
boodschap van de gedeputeerde. Dat geldt niet
alleen voor de gemeenten onderling, maar juist ook
voor de maatschappelijke organisaties die de
vrijw illigers op de been krijgen - van
vrijw illigerscentrale tot sportservice of ouderenbond.
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‘We hebben behoorlijk wat ingrediënten om er samen iets moois van te maken. Onze
kracht zit hier in deze zaal bij elkaar.’ (Elvira Sweet)

Van Rijk naar regio
Directeur Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel
Planbureau plaatst de ontw ikkelingen van de
Nederlandse verzorgingsstaat in een breder
perspectief onder het motto ‘Van Rijk naar Regio niet gemakkelijker, w el leuker?’. Hebben w e nog een
verzorgingsstaat en w illen w e die nog w el? De
meningen zijn verdeeld: voor de één gelukkig voorbij,
voor de ander afgebrokkeld van w arme w interjas tot
schamele schaamlap. In vergelijking met andere
landen hebben w e nog steeds een behoorlijke mate
van sociale zekerheid, met één systeem van zorg en onderw ijs voor iedereen. Maar er zijn lessen
te leren uit de verzorgingsstaat zoals die in de jaren vijftig is opgezet: dingen die w e beter kunnen
organiseren, zodat het systeem betaalbaar blijft.

Werk boven uitkering
Schnabel schetst ter illustratie drie modellen van sociale voorzieningen. Het Angelsaksische model
stelt w erken boven uitkering: dat is goed voor het land, de economie en voor de mensen zelf
(zelfrespect). Werk moet aantrekkelijk zijn en noodzakelijk en het niveau van de uitkering
onaantrekkelijk. Die gedachtegang vindt ook in Nederland meer opgang: de uitkeringen duren
korter, zijn lager en afhankelijk van het arbeidsverleden. Het niveau van WAO, Bijstand en WW
groeit naar elkaar toe. Het uitgangspunt is gew orden: mensen aan het w erk zien te krijgen en te
houden. Niet meer van de WW naar WAO omdat die regeling gunstiger zou zijn v oor w erknemer en
w erkgever of verdubbeling van het aantal Wajongers als gevolg van een onduidelijke definitie van
arbeidsongeschiktheid.
‘Als je als 18-jarige de Wajong in gaat, kom je die fuik nooit meer uit. Slechts een kwart
heeft regulier werk.’ (Paul Schnabel)

Wat Schnabel betreft laat de Wet Werk en Bijstand zien dat decentralisatie goed kan w erken:
gemeenten hebben ruimte voor eigen invulling van de w et, afgestemd op de lokale situatie, en zijn
er rechtstreeks bij gebaat als minder inw oners gebruik maken van de bijstand. Met als gevolg een
teruggang in uitkeringen van 600.000 bijstandsuitkeringen in het verleden tot 350.000 nu. Maar het
kan nog steeds lager, daar ligt nog een rol voor de lokale overheden.

Rol vrijwilligers
Het Scandinavische model, gaat anders dan het Angelsaksische model (w aar je alleen gebruik
maakt van algemene voorzieningen als je ze zelf niet kunt betalen), uit van een hoog
verzorgingsniveau. Dat kan alleen w anneer iedereen aan het w erk is, anders is het systeem niet te
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betalen. In Nederland ligt de arbeidsparticipatie hoger dan in Zw eden, al w erken w e minder per
w eek, gemiddeld 31 uur. Het Rijnlands model ligt aan de basis van onze Nederlandse
verzorgingsstaat, met het gezin als uitgangspunt. Hoew el nog geen sprake van een tw eedeling,
betalen w e tegenw oordig vaker een eigen bijdrage als w e extra zorg w ensen. Of w e regelen het
zelf met behulp van vrijw illigersw erk. Schnabel noemt w at cijfers: Nederland heeft momenteel 3,5
miljoen mantelzorgers en één op de zeven Nederlanders is actief als v rijw illiger in de zorg.

Concentratie voorzieningen
Hoe organiseer je die verzorgingsstaat op lokaal niveau? Decentralisatie voor het Rijk betekent
concentratie van voorzieningen voor gemeenten, zegt Schnabel. Dat vraagt in veel gevallen om
samenw erking en afspraken maken in de regio, zeker als je te maken krijgt met kleine specifieke
doelgroepen, zoals psychiatrische patiënten: meer uitbesteden, meer samenw erking, meer
aanbesteden. Paul Schnabel ziet een belangrijke ondersteunende rol w eggelegd voor de pr ovincie
bij het monitoren en evalueren van het proces: “Kijk naar goede ervaringen, w aar kun je van leren?
Houd rekening met het verschil tussen de behoefte van een kleine kern in het zuiden van de
provincie en die van een plattelandsdorp in het noorden.” Die onderzoeks- en kennistaak van de
provincie kan nog beter uitgew erkt w orden bij de uitvoering van het beleidsplan Provinciale
Regionale Sociale Agenda, vindt hij. Een andere belangrijke opgave is de vergrijzing: 16% in 2020.
Zijn advies is te leren van de landen die al te maken hebben met een verdergaande vergrijzing,
zoals Japan en Zw eden. Schnabel eindigt met enkele vragen. Wie zit er aan de knoppen? Heb je
als gemeente nog ruimte voor eigen beleid of ben je alleen uitvoerder? De SCP-directeur ziet
kansen. Leer lessen uit w at fout is gegaan in het verleden - maak de afhankelijkheid van een
uitkering niet te groot - en vind samen manieren om dingen anders te doen.

En nu?
Hoe nu verder? Dagvoorzitter Ruben Maes legt
de vraag voor aan een panel van
gemeentebestuurders en vertegenw oordigers van
maatschappelijke en belangenorganisaties. Voor
Martin Hagen, w ethouder Alkmaar, staat de
noodzaak van samenw erking boven kijf. “Vooral
met de decentralisatie van jeugdzorg, AWBZ en
de Wet w erken naar vermogen is het als
gemeente alleen niet te redden.”
Edo Paardekooper op Twitter: Vanuit de zaal aandacht gevraagd voor kwetsbare positie
van #GGZ #ouderen #Wajong #vrijwilliger
Daphne Luiken, manager MEE Noordw est-Holland, noemt de zelfredzaamheid van mensen als
belangrijk uitgangspunt. De vraag is alleen of je daarmee w el de mensen bereikt die hulp nodig
hebben, voegt Veronique de Kw ant, directeur Haarlem Effect, toe. Durven die daar nog w el om te
vragen of voelen ze vooral de maatschappelijke druk het zelf te moeten redden?
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Christiaan Kwint op Twitter: Waarom wordt eigenlijk de pgb -discussie vermeden? Vanuit
zaal komt juist roep om zelfstandigheid en vrijheid, dus pgb.

Moeder Angelique van der Heiden, die eerder al
in de film voorkw am, is bang voor de
afhankelijkheid van één loketmedew erker die
gaat bepalen w elke zorg haar zoon nodig heeft.
Ze pleit voor een soort ombudsman als er
problemen zijn. Volgens Hagen hangt veel af van
de kw aliteit van de mensen van het Wmo-loket.
Zij moeten actief bij mensen langsgaan en
w anneer nodig overleggen met deskundigen of
huisarts.
Ruud Grondel op Twitter: Samenwerking tussen gemeenten bij nieuwe zorgtaken met
name voor zeer specialistische zorg noodzaak. Goed dat provincie NH steun biedt.

Veronique de Kw ant geeft het voorbeeld van de ‘Werktafels’ in Haarlem: daar gaan alle partners
samen om tafel om een specifieke klantvraag op te lossen. In zorg en activering op maat is w at
haar betreft nog enorme w inst te halen. Paul Schnabel w il als kritische kanttekening nog w el
toevoegen dat de genoemde behoefte aan individueel maatw erk te kostbaar is. “Je moet je
realiseren dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken.” Naast een paar tips van het panel (zoek
contacten en burgerinitiatieven in de w ijk) komt er uit de zaal nog een fraaie w ijsheid: ‘Als je als
magneet langs organisaties gaat, haal je alleen ijzer op’. Oftew el, heb oog voor elkaar en w ees
open en eerlijk.
Jennifer de Vaal op Twitter: ‘Het moet gaan om de burger’ En toch zijn alle partijen altijd
hun eigen cluppie aan het promoten en maken zich bij nieuwe ontwikkelingen zorgen over
hun eigen positie en het geld dat daar aan gekoppeld is.

Creatief denken
Wethouder Odd Wagner van Heemskerk spreekt samen met John Hendriks van de
Wooncompagnie over de samenw erking op het terrein van w onen, zorg en voorzieningen. “De
vanzelfsprekendheid van voorzieningen verandert, daar moet je als gemeente goed over
nadenken. En creatief in zijn. Door het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgunit in de tuin
bijvoorbeeld. Als de unit niet meer nodig is, kan die ergens anders gebruikt w orden.”

Elvira Sweet op Twitter: 'Woningcorporaties moeten zich weliswaar richten op kerntaken
maar willen samen met gemeenten en instellingen werken aan nw uitdagingen. #rsa12'
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Ook w oningcorporaties zien zich meer genoodzaakt heldere keuzes te maken in de
maatschappelijke investeringen die ze doen. John Hendriks: “We proberen nu allianties aan te
gaan om een klus toch te klaren. Vanuit je eigen w ereld zie je samen een nieuw e w ereld ontstaan
w aar je afzonderlijk nooit aan gedacht had.” Niet de school, voetbalclub of het café is de kracht van
een dorp, maar sociale cohesie, stelt Trudy Steenbergen van de Vereniging van Kleine Kernen. Het
is aan de bew oners om initiatieven te ontw ikkelen en bijvoorbeeld zelf een buurthuis op te zetten.
Gemeente en corporatie kunnen faciliteren bij de uitvoering. Zow el bij beleidsmakers als bij de
burgers zelf is daar nog w el een cultuuromslag voor nodig. Durf ‘out of the box’ te denken, is dan
ook haar devies.
Erik Boele-de Zeeuw via Twitter: 'Kracht van dorpen = sociale cohesie. Anders doen
begint met anders denken. Nu komen we ergens.'

Volgens de Alkmaarse w ethouder Hagen onderschatten kleine kernen w at grotere van hen kunnen
leren: “Dorpshuizen die zichzelf bedruipen, dat zou w ellicht ook goed kunnen w erken in bepaalde
Alkmaarse w ijken met een hechte gemeenschap.” Ga uit van de kracht van je bew oners, bouw
netw erken op en probeer dingen efficiënter te organiseren, concludeert w ethouder Deutekom van
Opmeer.

Uitkomsten workshops
Het middagprogramma concentreert zich rond
acht w orkshops. Per w orkshop w ordt een thema
uitgelicht en geprobeerd praktische handvatten
te benoemen voor de verdere aanpak in de te
ontw ikkelen Regionale Sociale Agenda’s.
Dagvoorzitter Ruben Maes pikt er na afloop in
de plenaire bijeenkomst de opvallendste
graantjes uit. Als het gaat om slimme coalities
tussen zorg en w elzijn blijkt de w ijk het startpunt:
dichtbij de burger. Want die staat centraal en heeft de regie, niet de gemeente. Iemands eigen
kracht en netw erk zou vaker het vertrekpunt moeten zijn; ontzorgen en ontregelen dus. Een andere
conclusie is de noodzaak te investeren in zow el informele zorg als in de begeleiding en opleiding
van professionals, zeker als het gaat om kw etsbare groepen. Wat de samenw erking met
zorgverzekeraars betreft, staat vooral het delen van kennis voorop. Verder nog een belangrijk
advies voor de decentralisatie van AWBZ, jeugdzorg en Ww nv: pak die vooral op als drie-eenheid
en bekijk tijdens het proces w elke onderdelen w el of niet een integrale aanpak nodig hebben. Het
gezin is daarbij altijd leidend. Voor alle thema’s geldt uiteindelijk: haal schotten w eg en verbind
domeinen. Geen civil society zonder dienstbare ambtenaren en dienstbare bestuurders, met een
beetje lef.
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Ervaringen met regionale samenwerking
De regio’s Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland w erken al veel samen in regionaal
verband. WWZ-regisseur Igor Meuw ese uit de Gooi en Vechtstreek pleit ook voor ‘in the box’
denken: maak optimaal gebruik van al beschikbare kw aliteiten en creatieve mogelijkheden. En
spreek duidelijk af w ie w at doet en w elke verantw oordelijkheid heeft. “Als iedereen gezamenlijk
verantw oordelijk is, gebeurt er niks.” Janny Bakker, w ethouder in Huizen, benadrukt nog eens het
belang van het regionaal aanpakken van
vraagsturing: “Vanuit het bestaande aanbod en de
bestaande regels w erken aan verandering, lukt niet.
Je moet beginnen bij de cliënt.” Pierre Jochems van
de gemeente Alkmaar had tot slot graag meer tijd
gehad om een kw alitatief goede en breed gedragen
Regionale Sociale Agenda te ontw ikkelen. Wel is de
gemeente blij met de ondersteuning van de
provincie bij de regionale samenw erking.

Regionale Sociale Agenda's
Ton de Wit van de provincie Noord-Holland is ook blij met het enthousiasme van de aanw ezigen,
de w il tot samenw erken en de aanknopingspunten die de conferentie heeft opgeleverd voor de
Regionale Sociale Agenda’s. De brede behoefte van organisaties en gemeenten aan informatie
delen en kennisoverdracht sluit bovendien goed aan op de rol die de provincie voor zichzelf ziet
w eggelegd als kennismakelaar. De Wit: “Het is nu aan de gemeenten om de komende maanden in
regionaal verband sociale agenda’s op te stellen op de drie hoofdthema’s. Op basis van die
toekomstgerichte agenda’s ondersteunen w e projecten, maken w e experimenten mogelijk en
stimuleren w e nieuw e ontw ikkelingen. Ook zijn de agenda’s het uitgangspunt voor hoe w e onze
kennisfunctie verder gaan invullen”.

vwDOENnl op Twitter: 'Bij sociale agenda #rsa12 provincie geweest. Niet concreet, wel
inspirerend.'

Tekst: Christel Schuurman
Kijk voor meer informatie op w ww.wmow onennh-nl.
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