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Transities en transformatie in het sociaal domein 

“Laat eigen kracht geen eigen ellende worden” 

De transities1 van een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Jeugdhulp 

en de Participatiewet, de kanteling van de WMO en de invoering van Passend Onderwijs: grote 

operaties die de komende jaren een enorme transformatie van het sociaal domein gaan 

betekenen. Er zijn meerdere definities in omloop van de begrippen transitie en transformatie. 

Om verwarring in terminologie te voorkomen beginnen we met onze definitie van deze termen. 

Transitie: Onder transitie verstaan we de bestuurlijke overdracht van een deel van de AWBZ, de 

participatie en de jeugdhulp van het Rijk en de Provincie naar gemeenten. Deze transitie vindt 

plaats in de vorm van wetgeving of aanpassing van wetgeving per een bepaalde datum. 

Transformatie: Onder transformatie verstaan we een nieuwe manier van werken en tegen zaken 

aankijken, zowel door de inwoners van Hillegom en de organisaties die ons beleid uitvoeren 

als door de gemeentelijke organisatie intern. Een herontwerp van hetgeen al jaren op 

soortgelijke wijze wordt uitgevoerd en aangestuurd.  Transformeren is een proces dat enige 

jaren kan duren. 

Reden voor visie: 

Exclusieve bevoegdheden en verplichtingen 

Na de transitie zal er veel veranderd zijn, m.n. in de verantwoordelijkheden. Een aantal zaken 

blijft de exclusieve bevoegdheid van gemeenten: de verplichting tot handhaven waar het mis 

gaat en het verdelen van middelen alsmede het beoordelen van nut en noodzaak van de inzet 

daarvan. Dit is en blijft een exclusieve rol van de overheid en onderscheidt haar van de burger. 

Dit schept geheel eigen verantwoordelijkheden in relatie tot de verwachtingen die we van de 

burgers hebben.  

Vanwege onze unieke rol en bevoegdheden maken we deze visie, die transparant beschrijft 

welke keuzes we maken en wat de effecten en consequenties ervan zijn. Deze visie is het begin 

van de horizontale verantwoording aan onze burgers. 

Missie:  

 Mensen grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven. 

 Met hulp en ondersteuning ‘zo licht als kan, zo zwaar als moet’. 

 Een goede balans tussen individu, samenleving en overheid staat daarbij centraal. 

 Wij verdelen op een zo doelmatig en efficiënt mogelijke manier de schaarse middelen    

           op basis van wettelijke verplichtingen en resultaatafspraken. 

                                                                 
1
 De gehanteerde definitie van de termen in blauw staan op de laatste pagina’s van dit document. 
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Visie: In Hillegom werken inwoners samen aan hun welzijn, waar nodig geholpen door 

maatschappelijk middenveld en overheid. Wederkerigheid is gemeengoed, net als eigen 

verantwoordelijkheid, met de gemeente en het maatschappelijk middenveld als 

samenwerkingspartners en in het uiterste geval als (tijdelijk) vangnet. De gemeente 

concentreert zich op de verdeling van de middelen en op het voorkomen van misstanden en 

treedt, waar nodig, handhavend op. De gemeente geeft verantwoordelijkheid en vertrouwen 

aan de inwoners en hun netwerk, het maatschappelijk middenveld en de specialisten en benut 

hun expertise.  Bij het benutten van eigen kracht van inwoners accepteren we dat mensen 

doorgaans zelf kiezen voor manieren en standaarden van leven. Zij zullen de consequenties 

van hun keuzes zelf moeten dragen. Als hun keuzes echter het belang van anderen of het 

algemeen belang schaden, grijpt de overheid in. We beseffen dat niet iedere inwoner over 

voldoende eigen kracht beschikt en zorgen voor stut en steun. 

Strategie: Eenvoud en minimale bureaucratie zijn de uitgangspunten. We durven af te wachten 

en mensen de kans te geven hun eigen kracht, en dat van hun netwerk, te gebruiken. We 

zorgen dat de echte, soms onderliggende,  vraag naar boven komt en zorgen zo voor het juiste 

antwoord.  We uiten onze verwachtingen en leggen uit waarom we dat verwachten. We gaan 

wederzijdse resultaatverplichtingen aan en verbinden wederzijdse consequenties aan het niet 

nakomen van afspraken. Dit proces zal stoelen op maatwerk en kan per inwoner verschillen. 

Het is een proces waarin dingen ook mis kunnen en mogen gaan.  

Rol van de gemeente als regisseur 

We onderscheiden twee typen gemeentelijke regie:  

 

 Participeren in netwerken die belang hebben bij het bereiken van een bepaald resultaat. 

De gemeente organiseert dit zodanig dat de kennis die voorhanden is in de 

samenleving maximaal wordt ingezet (vb WMO netwerk) 

 Uitbesteden: gemeentelijke taken worden door private partijen of Gemeenschappelijke 

Regelingen (vb GGD) uitgevoerd. 

Beide typen regie zijn nodig om de transformatie in het sociaal domein succesvol te laten zijn. 
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Rol van de gemeente bij de transformatie 

 

Naar analogie van de piramide van Maslow2 kunnen we stellen dat burgers, onze klanten, 

bepaalde behoeften en wensen hebben en de gemeente daar een (regisserende) rol in heeft.  

De vervulling van deze behoeften en wensen speelt zich veelal af in het sociaal domein. 

 

1. Basisbehoeften/lichamelijke behoeften 

Bijv. schoon water, riolering, zorg, onderwijs, inkomen, werk, huisvesting, 

volksgezondheid, mantelzorgondersteuning  

2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid 

Bijv. huisvesting, veilige buurten, handhaving, openbare ruimte, voorkomen huiselijk 

geweld 

3. Sociaal contact 

Bijv. faciliteren ontmoetingsplekken (verenigingen, clubs etc), openbare ruimte, vervoer 

en bereikbaarheid 

4. Behoefte aan waardering en erkenning 

Bijv. financieel (waarderingssubsidies), prijzen en inhuldigingen (vrijwilligersprijs, 

sportprijs), mantelzorgers 

5. Behoefte aan zelfontplooiing 

Bijv. kunst en cultuur, verenigingen en clubs (welzijnsaanbod) 

 

De zaken genoemd onder 1 en 2 zijn de zogenoemde kerntaken van gemeenten. Ze zijn niet 

de exclusieve verantwoordelijkheid van gemeenten maar in die gebieden liggen hun wettelijk 

opgelegde taken.  

De punten onder 3 t/m 5 zijn beleidskeuzes, met positieve en negatieve consequenties. Ze 

behoren niet tot de kerntaken van de gemeente. Als de gemeente in deze gebieden acteert is 

het een keuze op basis van visie. Bijvoorbeeld omdat hier investeren problemen elders 

voorkomt of omdat het bijdraagt aan het algemeen belang. 

                                                                 

2
 De Piramide van Maslow, of behoeftepiramide van Maslow, is een theorie waarmee behoeften van mensen verklaard 

kunnen worden. De theorie is gebaseerd op het idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften heeft. Pas als de eerste 

behoeften zijn behaald, zal iemand de ruimte hebben om de volgende fase te realiseren.  
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Uitgangspunten Visie 3  

Raad  

 normalisering van het leven met al zijn ups en downs 

 bestendige oplossingen (bestendig als in ‘vol te houden’ voor inwoner en organisaties) 

 meer eigen verantwoordelijkheid burger 

 meer verwachten van de burger (inzet eigen kracht en netwerk)  

 lagere kosten 

 meer balans in inspanningen, kosten en opbrengsten = effectievere en efficiëntere hulp 

 toename maatschappelijke participatie 

College 

 burger centraal 

 oplossingen in het leefgebied van de burger 

 herbestemming middelen, zelfs investeringen doen, op langere termijn leidend naar 

minder kosten 

 inzet eigen kracht en netwerk van mensen, waar nodig lichte en gerichte ondersteuning 

professional 

 transformatie, anders werken en denken, slimme verbindingen maken.  

 wat is nodig ipv waar heeft men recht op 

 minimale of geen indicatie, ‘arrangementen’ genoemd 

 meer maatregelen in één gezin, afgestemd op elkaar 

 preventie voorkomt zwaardere hulp 

 geld volgt mens (persoonsvolgend budget) 

 normaliseren van het hebben van vragen en problemen  

 gebaseerd op bestuurlijk solidariteitsprincipe, samenwerking noodzakelijk   

 regionaal wat kan, lokaal wat moet 

 

Transformatie  

De  transformatie vindt plaats op verschillende niveaus in het rijtje van behoeften en wensen 

van mensen. Bij de basisbehoeften is de rol van de gemeente na de transities nog steeds 

relatief groot. De transformatie zit in de uitvoering. Door gebruik te maken van de eigen kracht 

van mensen en mèt hen in plaats van vóór hen te zoeken naar oplossingen en mogelijkheden, 

verandert de rol van de overheid. Van leidend en ‘alwetend’ naar volgend en lerend. De 

invulling van de rol van de professional in dit geheel zal cruciaal worden. Geeft de overheid de 

professional zijn of haar verantwoordelijkheid terug met als uiterste consequentie dat niet alles 

                                                                 
3
 Uit de bestuursopdracht Transitie Sociaal Domein 
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goed gaat? Accepteren we dat er altijd situaties zullen blijven bestaan waar niemand een 

antwoord op heeft? Ook dat vraagt om transformatie. 

 

Transformatie in de eigen organisatie 

Wij zijn gewend om de vraag van klanten en organisaties te bezien vanuit wet- en regelgeving. 

Dat brengt de onmogelijkheden in kaart en biedt houvast bij besluiten. Wetgeving kan echter 

beperkend of ruimtebiedend uitgelegd worden. De transformatie die nodig is om vanuit de 

nieuwe visie te werken, vraagt om het in kaart brengen van de mogelijkheden, ruimtebiedend 

dus.  Hierbij verliezen we niet het democratisch beginsel uit het oog dat garantie geeft op 

voorspelbaarheid bij besluitvorming. 

Deze gedachte heeft verregaande consequenties voor het gemeentebeleid als geheel. Dit laat 

zich het beste illustreren met een voorbeeld:  

In het sociaal domein is er een ontwikkeling ingezet om mensen zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen laten wonen. Opname in een zorginstelling kan alleen als het 

thuis echt niet meer gaat.  Tot die tijd bieden we zoveel mogelijk de zorghulp aan huis.  

Dit betekent ook een verandering op het gebied van wonen zodat de eigen woning 

geschikt is om langer in te blijven wonen of er de mogelijkheid bestaat om te kunnen 

verhuizen naar een geschikte woning.   

Als voorbeeld het echtpaar dat op leeftijd komt en wat slechter ter been raakt.  Zij 

hebben samen met hun kinderen als oplossing bedacht het ouderlijk huis uit te breiden 

met een gelijkvloerse aanbouw met eigen badkamer en slaapkamer.  Eén van de 

kinderen komt met het gezin in het oorspronkelijke huis wonen met de keuken en 

zitkamer als gezamenlijke ruimte. Onderlinge voordelen voor ondersteuning aan elkaar.  

Ze vragen aan ons als gemeente geen geld maar wel een bouwvergunning.  Die wordt 

echter afgewezen op vergunningstechnische / bestemmingsplantechnische gronden.     

Het voorstel past helemaal binnen de doelstellingen van langer zelfstandig wonen, eigen 

(financiële) kracht en inschakeling sociaal netwerk.  Dit is wat we graag willen binnen 

het sociaal domein. Echter onze eigen wet- en regelgeving staat dit goede initiatief in de 

weg. 

We staan voor de opgave om figuurlijk ruimte te creëren en kaders te heroverwegen. Het  

dichtregelen via knellende kaders werkt beperkend bij de vraag aan inwoners om eigen kracht 

in te zetten. Deze vraag houdt ook in ruimte te bieden voor een invulling op maat, zonder te 

beknotten maar binnen veilige marges. Het vraagt ook de durf om te (laten) experimenteren en 

een ander de grenzen te laten aanbrengen. Uit dit experimenteren komt voortschrijdend 

inzicht voort.   
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Relatie met Economie 

In het Koersdocument economie en toerisme4 is het actieprogramma economie opgenomen. 

Een zestal actiepunten waarvan een aantal directe links heeft met het sociaal domein. Ook hier 

wordt een andere manier van benaderen van inwoners (ondernemers) gevraagd: op maat, 

kijkend naar mogelijkheden, samenwerken met elkaar en in de regio en vanuit het idee ‘waar 

kunnen we iets voor elkaar betekenen?’ (wederkerigheid). In de uitwerkingen van deze visie zal 

de integrale aanpak en relaties met andere beleidsterreinen steeds voorop staan.  

 

Samenwerking 

Samenwerken in het sociaal domein, bijvoorbeeld in de Bollen5gemeenten, op weg naar de 

transities zal soms leiden tot keuzes die haaks staan op eerder geformuleerd beleid. Het 

adagium is niet langer “lokaal wat kan, regionaal wat moet” maar omgekeerd. Regionaal of 

subregionaal werken is de eerste keuze en alleen als het echt moet zullen we lokale vertalingen 

maken, het zogenoemde afbakken. Binnen dit afbakken zal, aan de hand van een SWOT 

analyse van elke afzonderlijke gemeente, maatwerk geleverd worden dat aansluit bij de kracht 

in de lokale gemeenschap.   

De ontwikkelingen op bestuurlijk gebied in de Bollen5gemeenten laten geen ruimte meer om 

lokaal een heel eigen weg in te slaan. Dat zal voor onze organisatie betekenen dat afstemming 

en samenwerking, met als uiterste consequentie aanpassing, ambtelijk en bestuurlijk 

onontbeerlijk zijn. We kunnen wel een ferme stempel zetten op de ontwikkelingen door onze 

visie tijdig te ventileren. 

 

Couleur Locale 

Mensen verschillen niet zoveel van elkaar in hun algemene behoeften, zoals Maslov al in beeld 

bracht. Het idee dat dorpsbevolkingen veel van elkaar verschillen in hun behoeftes kunnen we 

dus verwerpen. Wel is er een, vaak historisch gegroeid, verschil in voorzieningenniveau en 

bijvoorbeeld de mate van betrokkenheid bij het verenigingsleven wat maakt dat ‘couleur locale’ 

een factor is om rekening mee te houden.  

                                                                 
4
 in maart 2013 door de raad vastgesteld 
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Afwegingsmodel 

Om afwegingen te kunnen maken of we de juiste dingen doen en of we die dingen juist doen, 

stellen we een afwegingsmodel voor. Met dit afwegingsmodel checken we om te beginnen of 

bestaand beleid transitieproof is.  

Daarnaast hanteren we dit model als er een vraag komt van een inwoner of organisatie en 

wanneer er een probleem gesignaleerd wordt in de Hillegomse samenleving. De vragen 1 t/m 3 

dienen opeenvolgend gesteld en beantwoord te worden om te komen tot een afgewogen 

advies op basis van deze visie. 

1. Is het een wettelijke taak (het moet)  

 Wat is het minimale uitvoeringskader en wat zijn de bijbehorende financiële middelen? 

 Wat is het werkelijke uitvoeringskader en de uitgaven? 

 Gaan we het regionaal, subregionaal of lokaal aanpakken en waarom? 

 Welke links kunnen we leggen met andere beleidsterreinen? 

 

2. Is het niet wettelijk maar wel wenselijk (de politiek wil het) 

 Wat is het probleem precies? 

 Is er een andere voorliggende voorziening? 

 Lost het afgeschaft (rijks)beleid op? 

 Is het een kerntaak? 

 Hoe verhoudt zich dit tot de regisserende of faciliterende rol van de gemeente? 

 Reden/belang 

- wat voorkomt of bevordert het? 

- investering nu bespaart later of elders? 

- wat gebeurt er als je het niet doet en hoe erg is dat? 

- sociale noodzaak (belang klant) 

- bestuurlijke wens (politiek/bestuurlijk belang) 

- is er geld voor? 

 Gaan we het regionaal, subregionaal of lokaal aanpakken en waarom? 

 Welke links kunnen we leggen met andere beleidsterreinen? 
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3. Is het niet wettelijk en niet wenselijk (maar een organisatie of inwoner vraagt het) 

 Reden niet wenselijk (bv elders belegd, geen overheidstaak etc.) 

 Consequentie van niet doen 

 Mogelijke andere oplossingen, bv die niet behoren tot de gemeentelijke mogelijkheden 

en/of bevoegdheden 

 Financiële baten: wat bespaart het elders of later aan kosten? 

 Gaan we het regionaal, subregionaal of lokaal aanpakken en waarom?  

 Welke links kunnen we leggen met andere beleidsterreinen? 
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Hoe nu verder?  

1. Vaststellen visie door Raad (bestuursopdracht)  

September 2013 

2. Inrichten gezamenlijke projectorganisatie Duin- en Bollen voor het sociale domein 

September 2013 

3. Eén afwegingsmodel voor Duin- en Bollen vaststellen op basis van de visie (ambtelijk al 

mee starten, vaststelling oktober 2013) 

4. Communicatieplan  opstellen   

Oktober 2013 

5. Visie en afwegingsmodel communiceren  

Vanaf half oktober 2013 

6. Afwegingsmodel gebruiken voor:  

 Toetsing bestaand beleid 

 Organisatiebreed invoeren toetsingskader sociale domein en afstemmen met 

afwegingskader economisch koersdocument 

 Toetsing van vragen inwoners en organisaties (bv subsidies) 

 “Afbakken” decentralisaties 

 ‘Stem’ binnen HR 

 Omgaan met kabinetsbeleid 
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Definities: 

Transitie 

De bestuurlijke overdracht van een deel van de AWBZ (in de WMO), de participatie (m.n. werk, 

betaald of onbetaald) en de jeugdhulp (nu nog jeugdzorg) van het Rijk en de Provincie naar 

gemeenten. Deze transitie vindt plaats in de vorm van wetgeving of aanpassing van wetgeving 

per een bepaalde datum. 

Transformatie 

Een nieuwe manier van werken en tegen zaken aankijken, zowel door de organisaties die ons 

beleid uitvoeren als door gemeenten intern. Een herontwerp van hetgeen al jaren op 

soortgelijke wijze wordt uitgevoerd en aangestuurd.  Transformeren is een proces dat wel 

enige jaren kan duren. 

WMO 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning: een wet die mensen helpt die (tijdelijk) niet of 

onvoldoende zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. 

AWBZ 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: wettelijke verzekering voor zorg en begeleiding bij 

langdurige ziekte, beperking of ouderdom. Via de AWBZ worden kosten vergoed die niet 

worden gedekt door de zorgverzekeringswet, aanvullende ziektekostenverzekeringen of de 

WMO. 

Preventie  

Voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen (kan ook zware zorg of 

hulp vroeg en kort inzetten zijn) 

Eigen kracht  

Doen wat gedaan moet worden zonder blijvende hulp van anderen. 

Horizontale verantwoording 

In deze context: verantwoording van de Raad aan de kiezers/inwoners van Hillegom. 

Professional 

Iemand die een bepaald vak beheerst en voor de uitoefening hiervan betaald wordt. 

Passend Onderwijs 

Voor ieder kind is een onderwijsplek beschikbaar die past bij zijn of haar (on)mogelijkheden. 

Sociaal domein 

De leefwereld waar de Hillegommers zich sociaal, maatschappelijk, educatief, cultureel en 

sportief kunnen ontplooien en waar door het stelsel van organisaties, ondernemers, onderwijs 

en overheid een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van onze inwoners. 

Maatschappelijk middenveld 

Geheel van zowel professionele als vrijwillige organisaties die geen onderdeel van de overheid 

uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en niet op familie- of vriendenbanden berusten. 
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Wederkerigheid 

De onderlinge verplichting binnen een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. 

Zelfontplooiing 

Op eigen initiatief je vermogens verder ontwikkelen. 

Regionaal 

Op Holland Rijnland niveau (15 gemeenten). 

Subregionaal 

Op Duin- en Bollenstreekniveau. 

Kanteling (van de WMO) 

Vraaggericht werken en denken in resultaten (bv inzet keukentafelgesprekken) 

Participatiewet 

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen 

(participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet 

sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen 

 

Bollen5gemeenten 

Beoogde samenwerking tussen Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom 

 

Kerntaken 

Wettelijke taken die gemeenten moeten uitvoeren. 

Integrale aanpak 

Een aanpak vanuit de kernwaarden samenwerken, samenhang, afstemming en 

gemeenschappelijkheid. 

SWOT analyse 

In beeld brengen van sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Treats) 


