
Drie decentralisaties – Vier lessen uit de 
wijkenaanpak 
 

Bestuurlijk Nederland gaat dit jaar drastisch op de schop. Er treden nieuwe colleges aan, die vorm 
moeten geven aan één van de grootste hervormingen waar de Nederlandse overheid ooit voor stond: 
de decentralisatie van Jeugdzorg, AWBZ begeleiding en ondersteuning en de Participatiewet. Zij 
worden verantwoordelijk voor het realiseren van de participatiesamenleving van het kabinet Rutte II, 
met als kernbegrippen participatie, zelfredzaamheid en burgerkracht. Er wordt een sterk beroep 
gedaan op eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers in hun eigen omgeving, met een 
overheid die  faciliteert en een vangnet biedt voor de meest kwetsbaren.  
Ervaringen uit de wijkenaanpak bieden een stevige basis om te bouwen aan de “inclusieve 
samenleving”, waarin bewoners, private en publieke partijen een gedeelde verantwoordelijkheid 
nemen. Ook in de wijkenaanpak ging het om de eigen kracht van de burger, om het stimuleren van 
particulier initiatief en om nieuwe verhoudingen tussen overheid, burger en samenleving. De inzichten 
uit die wijkenaanpak zijn handig gebundeld in de Wijkengids en Wijkenwaaier (www.wijkengids.nl). 
Hoe kunnen die inzichten worden 
vertaald naar de drie decentralisaties? 
 

1. Eén gezin, één plan, één 
regisseur 
 

De voor de aandachtswijken 
ontwikkelde Achter De Voordeur-
aanpak laat zien hoe ondersteuning van 
individuele personen of gezinnen met 
meervoudige problematiek efficiënter 
en effectiever kan worden gemaakt 
door te werken volgens het principe 1 
gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het gezin 
heeft te maken met één hulpverlener, 
die werkt vanuit één integraal plan dat 
op maat geschreven is voor het gezin. 
De hulpverlener heeft de regie (en het 
mandaat!) heeft om dit plan zelf, samen 
met het gezin, uit te voeren.  
Binnen sociale wijkteams werken 
professionals van verschillende 
disciplines samen; zij zijn specialist 
binnen het team, maar generalist 
binnen het gezin. De wijkteams vinden 
in hun navolging in steeds meer 
gemeenten – een duidelijk voorbeeld 
dat de ontwikkelde instrumenten niet 
alleen in probleemwijken hun waarde bewijzen. 1 
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 Zie voor een praktische handreiking het e-book “Aan de slag achter de voordeur” 

(http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/05/18/e-boek-aan-de-slag-achter-
de-voordeur.html) . 

De ideale context 

 Ervaren brede professionals bouwen een 
relatie op met multi-probleem gezinnen, 
uitgaande van wederzijdse 
verantwoordelijkheid en vertrouwen. Op 
basis van erkende integrale diagnostiek 
stellen zij samen met het huishouden een 
stappenplan op, gericht op stabilisatie of 
stapjes op de participatieladder. 

 De regisseur maakt op maat gebruik van 
diensten van verschillende specialistische 
hulptroepen en weet sociale netwerken 
rondom het gezin in te schakelen. 

 De regisseur is voor langere tijd 
beschikbaar en makkelijk  toegankelijk (bij 
voorkeur in de wijk en 24/7). 

 De regisseur werkt vanuit een team 
waarvan de leden voortkomen uit de 
verschillende kokers (multidisciplinair). Het 
team vormt een lerende omgeving, waarin 
permanent aan effectiviteitsmeting wordt 
gedaan en maatschappelijke kosten en 
baten worden benoemd.  

http://www.wijkengids.nl/


 
 
De sociale wijkteams blijven echter 
meestal beperkt tot de functies uit 
de huidige WMO. Voor de beoogde 
integratie met zorgtaken en met de 
taken van de gemeente in het kader 
van de Participatiewet is nog een 
lange weg te gaan. De aanpassingen 
die hiervoor nodig zijn, richten zich 
op verschuivingen van taken, 
verantwoordelijkheden en 
middelen. Zorg en jeugdzorg kennen 
tot nu toe hun eigen 
financieringsstructuur. Hetzelfde 
geldt voor arbeidsgehandicapten die 
nu nog onder de Wajong vallen 
maar straks onder het regime van 
de Participatiewet.  De uitdaging 
voor gemeenten is om de 
aansturing en financiering zodanig 
te vereenvoudigen dat 
daadwerkelijke integratie mogelijk 
wordt. De uitdaging voor 
gemeenten is om de aansturing en financiering zodanig te vereenvoudigen dat daadwerkelijke 
integratie mogelijk wordt. Lukt het om de komende jaren wijkteams in te richten waarin 
arbeidsdeskundigen, wijkverpleegkundigen en medewerkers van jeugdzorg hun rol nemen?  
 
Een tweede uitdaging is het verbinden van sociale wijkteams aan de netwerken voor informele zorg 
die op verschillende plekken in het land ontstaan. In een tijd waarin professionele zorg wordt 
afgebouwd en er steeds meer een beroep wordt gedaan op onderlinge zorg, is het van belang dat 
mensen  een beroep kunnen doen op hun familie, vrienden  en sociale netwerk. Voor velen is dat 
makkelijker gezegd dan gedaan. Kinderen wonen ver weg en hebben een drukke baan, voor vrienden 
geldt soms hetzelfde of ze zijn nog maar beperkt aanwezig. In dat geval is het nuttig om te werken 
aan sociale netwerken op buurtniveau, waarin diensten worden geruild of ingekocht. Het zijn 
netwerken van burgerkracht, die optimaal kunnen functioneren in wisselwerking met de sociale 
wijkteams. De notie dat families, gezinnen, straten, buurten, beschikken over eigen kracht, wint aan 
belang en wordt benut in het werk van professionals. In de publicatie ‘Burgerkracht in de wijk’ 
noemen Nico de Boer en Jos van der Lans perspectief sociale wijkteams een ‘lokalisering van de 
verzorgingsstaat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden 
door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.2 
 

2. Eigen kracht en burgerkracht 
 

Mensen komen niet verder door hen zorgen uit handen te nemen. De wijkenaanpak stelde, evenals 
de participatiesamenleving nu, de eigen kracht van de burger centraal. Hij of zij wordt uitgedaagd om 
zélf problemen te voorkomen of op te lossen. Een persoonsgerichte benadering maakt het mogelijk 
om bewoners stapjes te laten maken die zicht geven op volwaardige participatie in de samenleving – 
of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, participatie op de arbeidsmarkt of langer zelfstandig 
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 http://www.platform31.nl/publicaties/burgerkracht-in-de-wijk 



wonen. Mensen zijn gelijk voor de wet, 
maar zij verschillen in mogelijkheden, 
behoeften en gedrag. Zij worden door 
andere drijfveren bewogen en het is 
verstandig om ze juist op die drijfveren aan 
te spreken. Je faciliteert mensen om hun 
kansen te pakken, maar je mag ook 
verwachten dat ze hun eigen 
verantwoordelijkheid pakken. 
 
De Participatiewet legt beleid en 
uitvoering volledig bij gemeenten. 
Daarmee ontstaan de uitdaging en de 
slagkracht om bij iedere bewoner die zich 
met een hulpvraag meldt te investeren in 
zelfredzaamheid. Meetinstrumenten als de 
participatieladder of de 
zelfredzaamheidsmatrix van de gemeente 
Rotterdam helpen hulpvragers en 
professionals om gezamenlijk zicht te 
krijgen op ontwikkelingskansen.3 
 
De participatiesamenleving draait niet 
alleen op eigen kracht van mensen maar 
ook op burgerkracht: het vermogen om 
onderling verantwoordelijkheden te 
nemen. Ondernemende bewoners nemen 
zelf het initiatief om maatschappelijke 
problemen op te lossen. Denk aan het in 
eigen beheer nemen van buurthuizen, het 
opzetten van een zorgcoöperatie of het 
overnemen van het groenbeheer. Bewoners weten als geen ander wat er in hun wijk speelt en 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het prioriteren en oplossen van die problemen. Het is 
belangrijk om ruimte te bieden voor dit initiatief en ondernemerschap. 
Dit gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om een nieuwe verhouding tussen overheid en burgers, 
waarin burgers meer ruimte hebben om zelf aan het stuur te zitten. 4  
 

3. transitie en transformatie: gedeeld belang en gedeelde visie 
 

De grote bezuinigingen in het sociale domein versterken de noodzaak om nieuwe partners te zoeken 
voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Zorgverzekeraars, corporaties, scholen, maar ook 
bedrijven hebben hun belang bij een veilige, leefbare en economisch gezonde wijk en bij een 
gezonde, actieve en goed opgeleide bevolking. De wijkenaanpak laat zien hoe het delen van die 
belangen en het opstellen van een gezamenlijke visie leidt tot bereidheid tot samenwerken en 
investeren. Hierbij werd gebruik gemaakt van het begrip ‘vitale coalitie’. Een vitale coalitie is meer 
dan een samenwerkingsverband tussen partijen. Vitaliteit ontstaat pas als alle betrokkenen de 
urgentie delen en er baat bij hebben dat de gemeenschappelijke visie ook echt gerealiseerd wordt. 
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 Hoofdstuk 6 van de Wijkengids (http://www.platform31.nl/wijkengids/6-hoe-blijf-je-op-koers) beschrijft 

verschillende geschikte meetinstrumenten om de effectiviteit van een integrale aanpak te monitoren. 
4
 Hoofdstuk 11 van de Wijkengids (http://www.platform31.nl/wijkengids/11-burgerschap) bevat een uitgebreid 

overzicht van beproefde methoden om de burger meer aan het stuur te zetten. 

Nieuwe verhoudingen: aandachtspunten 

 Voorkom weerstand bij bewoners door 
bezuinigingen als hoofdmotief aan te 
dragen. 

 Bewoners begrijpen dat er bezuinigd 
moet worden en hebben hier vaak goede 
ideeën over. Klachten van burgers zijn 
vaak ook ideeën. Formuleer beleid vanuit 
ideeën van bewoners 

 Zorg dat de back-office op orde is. 
Realiseer je dat het stimuleren van 
burgerinitiatief niet binnen de hele 
organisatie gemeengoed is. Zorg dat 
ruimte voor bewoners gemeentebreed 
gedragen wordt. 

 Vertrouw bewoners en verminder waar 
mogelijk verantwoordingseisen. Geef 
bewoners echte zeggenschap, anders 
haken zij af. 

 Sluit aan bij de belevingswereld van 
bewoners en onderzoek wat voor soort 
burgers er in jouw wijk wonen en wat die 
willen, kunnen en hoe je ze bereikt. 

 Gooi taken niet over de schutting; 
faciliteer bewoners bij het nemen van 
initiatief. 

  

http://www.platform31.nl/wijkengids/6-hoe-blijf-je-op-koers
http://www.platform31.nl/wijkengids/11-burgerschap


Het is een proces van co-creatie waarin maatregelen gezamenlijk bedacht worden en men 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering neemt. De partners moeten elkaar leren te 
vertrouwen en een gevoel van ‘bondgenootschap’ krijgen. Een vitale coalitie gaat verder dan alleen 
elkaar kennen en gegevens uitwisselen. Er moet sprake zijn van een strategische alliantie. 
 
Vereenvoudigingen in regelgeving en financiering alleen zijn onvoldoende om kokers te doorbreken 
en partijen te laten samenwerken. Samenwerking vraagt om een gedeelde visie en ambitie en de 
gedeelde overtuiging dat samenwerking leidt tot een betere en goedkopere dienstverlening.  
Door tijd gedwongen concentreren de meeste gemeenten zich nu op de procedures voor indicatie, 
aankoop en verantwoording: de transitie. Het ware wijsheid om meer aandacht te besteden aan de 
transformatie: hoe realiseren we een andere manier van denken en doen bij gemeenten, 
instellingen, bedrijven en burgers? 
 
Bij wijkgericht werken wordt nadrukkelijk van buiten (de kansen en problemen in de samenleving, 
het gebied, de wijk) naar binnen (de ambtelijke organisatie) gekeken en gehandeld. Sociale, 
economische en fysieke opgaven worden in samenhang aangepakt, met daarin veel ruimte voor 
bewoners en maatschappelijke partijen.  
 
Bij de start van een gezamenlijke 
aanpak is het van belang om uit te 
gaan van een scherpe analyse van 
feiten en cijfers, die worden 
geïnterpreteerd aan de hand 
praktische kennis over de wijk. Wat 
is er daadwerkelijk aan de hand, wat 
zou er moeten veranderen en wie 
heeft daar belang bij? Let erop dat 
die diagnose actueel is. De 
economische crisis en bezuinigingen 
zetten een sterke wissel op de 
samenleving. Er ontstaan nieuwe 
problemen en kansen – maar er 
ontstaat ook een breed gedeeld 
gevoel van urgentie. 
Stap 2 is een gedeelde en 
verbindende visie: een stip op de 
horizon. Bepaal waar de werkelijke 
knelpunten en kansen in de wijk 
zitten en richt daar je pijlen op. Stel concrete, meetbare en vooral haalbare doelen. Kies voor een 
beperkt aantal doorbraakthema’s die iedereen energie geven en die in de wijk het verschil kunnen 
maken. En zorg voor quick wins, waarmee je snel resultaat laat zien en de bereidheid om bij te 
dragen vergroot.  
Stap 3 is de uitvoering. Tempo, besluitvaardigheid en effectiviteit worden verhoogd door ruimte te 
geven aan de uitvoering. Dat betekent vooraf afspraken vastleggen over randvoorwaarden als 
budget, mandaat en verantwoording. Een goede samenwerking vraagt echter ook om openheid en 
wederzijds vertrouwen. Focus niet volledig op formele afspraken aan de voorkant maar creëer een 
lerende omgeving. Juist het experimenteren in de wijkenaanpak en het uitwisselen van good 
practices heeft geleid tot  betere werkwijzen. 
Stap 4: Er wordt constructief samengewerkt in vitale coalities met een gezamenlijk belang, waarin 
nadrukkelijk ruimte is voor burgers, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, scholen, corporaties, politie en 
fondsen. 

 



4. Maatschappelijk initiatief 

De overheid heeft beschikking over minder middelen, maar vaak is het ook zo dat maatschappelijk 
initiatiefnemers beter en goedkoper maatschappelijke doelen kunnen bereiken.  
Bij maatschappelijk aanbesteden worden publieke taken (deels) overgedragen aan (combinaties van) 
burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Hiervoor worden (politieke) kaders 
geformuleerd en wordt (op onderdelen) verantwoording afgelegd. Bewoners en sociaal ondernemers 
nemen zelf het heft in handen. Door hun betrokkenheid komt de menselijke maat weer in beeld, 
waarin mensen zich meer herkennen dan in grote onpersoonlijke instituties. De focus ligt op 
samenwerking in een nieuwe rolverdeling  vanuit de gedachte dat voor veel complexe vraagstukken 
meerdere partijen nodig zijn. Partners benutten elkaars kwaliteiten om een integraal aanbod te 
kunnen doen. Deze partners kunnen burgers, zzp-ers en andere ondernemers zijn, of combinaties 
van vrijwilligers en professionals. Het maatschappelijk rendement staat centraal, het HOE laat de 
overheid over aan de partners. 
Bij sociaal ondernemerschap wordt een maatschappelijk doel gerealiseerd door een private 
onderneming, met of zonder winstoogmerk. De onderneming is financieel zelfvoorzienend, dus 
beperkt of niet afhankelijk van giften of subsidies. Sociaal ondernemerschap sluit aan bij het 
groeiende besef dat bedrijven een rol te spelen hebben bij vitaliseren, weerbaarder maken van de 
samenleving. Sociale ondernemingen zijn aantrekkelijk voor investeerders vanwege hun innovatieve, 
schaalbare aanpak. Zij hebben een heldere, eenduidige strategie, omdat eigen winst en bijdragen aan 
de samenleving hand in hand gaan. 
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