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Bijdrage wethouder Bert Kuster ‘Troonrede’ 10 oktober 2019 

 
Inleiding 
 
Voorzitter, leden van de gemeenteraad, vandaag wil ik graag twee speerpunten aan u 
toelichten die we het komende jaar gaan uitvoeren binnen het sociaal domein. De eerste is 
de wijze waarop we de uitvoering van de jeugdzorg gaan oppakken, en de tweede de 
uitvoering van de participatiewet. Als laatste zal ik nog drie andere belangrijke zaken 
noemen buiten het sociaal domein, waar we het komende jaar ook mee aan de slag gaan. 
 
 

De jeugdzorg 
 
Al vele jaren wordt in Nederland gesproken over en gezocht naar oplossingen hoe we de 
jeugdzorg het beste vorm kunnen geven. Veelal ingegeven door de volumestijging van het 
gebruik van de jeugdzorg en de bijbehorende gestegen financiën. Uiteraard speelt dit ook in 
onze gemeente, maar belangrijk naast de financiële kant is ook hoe je inhoudelijk wilt 
omgaan met jeugdzorg. We moeten constateren dat concurrentie en marktwerking, 
procedures, instrumenten en cijfers belangrijker zijn geworden dan de mensen zelf. We 
moeten concluderen dat er binnen ons huidige zorgsysteem iets fundamenteels ontbreekt. In 
onze overtuiging is het essentieel dat er meer ruimte komt voor aandacht en betrokkenheid. 
Dat kan alleen door de mens centraal te zetten. We willen daarom juist buiten bestaande 
kaders en werkwijzen treden om écht te doen wat nodig is en écht aan te sluiten bij de 
leefwereld van onze inwoners. Dat we inwoners kunnen helpen en ondersteunen, maar dat 
we alleen datgene doen dat echt nodig is. 
 
Het gaat ook om een frisse blik op zorg en hulp voor jeugd en gezin, maar ook de vraag 
waar individuele verantwoordelijkheid eindigt en collectieve verantwoordelijkheid begint 
 
We gaan vanaf januari 2020 werken vanuit drie criteria 

- Normaliseren 
- Voorkomen;  
- Innoveren/Samenwerken;  

 
 
Wat is normaal? 
 
Een belangrijke vraag is: wat is normaal? Wie bepaalt dit? Als je zoekt naar definities is de 
meest voorkomende: datgene doen wat de meeste mensen doen en door de meeste 
mensen wordt geaccepteerd. Maar daar kun je niet altijd wat mee. We hebben handboeken 
vol over omschrijvingen van allerlei soorten geestelijke, fysieke en maatschappelijke 
afwijkingen, maar nergens zijn er boeken te vinden over wat normaal is. Wat is dan de 
norm? Feit is en blijft dat in een mensenleven zich dingen kunnen voordoen waarvan de ene 
zegt dit is niet normaal terwijl een ander de schouders ophaalt en dit niet bijzonder vindt. 
 
In ons leven kunnen we onverwachte en niet geplande dingen meemaken: je wordt ziek, 
verliest je baan, je hebt schulden, de kinderen zijn lastig. Allemaal zaken waardoor je even 
niet lekker in je vel kunt zitten. Iedereen gaat hier verschillend mee om. Er is geen norm 
(behoudens sommige verplichtingen in wet en regelgeving) hoe je hier mee om moet gaan. 
Maar we vinden er vaak met zijn allen wel wat van hoe iemand die we kennen hier mee 
omgaat. 
 
De vraag is wat normalisatie betekent voor onze gemeente op het gebied van zorg en 
ondersteuning. Wanneer kunnen we in redelijkheid zeggen: dit is een probleem dat bij het 
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leven van alle dag hoort en dat kunt u zelf oplossen, tot dit is een probleem waar we u bij 
gaan helpen. Normalisatie beperkt zich niet alleen tot de jeugdzorg, maar is ook van 
toepassing op de andere onderdelen van het sociaal domein de WMO en de participatiewet.  
Bijvoorbeeld: wanneer ouders een probleem ervaren bij hun kind, maar het probleem past bij 
de leeftijd van het kind of bij de situatie dan moeten wij hen geruststellen. Uitgangspunt 
hierbij is dat het hebben van problemen tijdens het opgroeien niet altijd een probleem hoeft 
te zijn en dat niets doen soms een goede optie is. Veel problemen gaan vanzelf over of 
kunnen na een kort advies worden gehandeld door de ouders. 
 
Wanneer de inzet van hulp en/of ondersteuning wel aan de orde is, roept dit de vraag op:, 
waar begint en stopt hulp of ondersteuning?  Met andere woorden: wat mag je in redelijkheid 
van een inwoner vragen en waar start de verantwoordelijkheid van de samenleving (dus ook 
de rol van de gemeente).  
Bijvoorbeeld: iemand heeft een indicatie voor persoonlijke begeleiding. Tellen uren die een 
ouder inzet om met het kind familieleden te bezoeken of het bereiden van een maaltijd voor 
je kind mee voor de indicatie, of is dit iets normaals en mag je dit van alle ouders 
verwachten? Hoort dit niet bij het ouderschap? Ongeacht of je nu wel of geen beroep doet op 
hulp of ondersteuning. 
 

Voorkomen 
 
Je kunt alleen echt doen wat nodig is als je weet wat er speelt. Niet alleen kijken naar die 
ene vraag maar kijken naar het hele functioneren van betrokkene, het gezin en de relevante 
omgeving. Daarom hebben we recent via een subsidietender een partner (Buurtzorg Jong) 
gecontracteerd die dit voor ons gaat beoordelen. Dit betekent dat ondersteuning die wij gaan 
leveren niet te licht en niet te zwaar moet zijn. Uitgangspunt is dat we alleen doen wat nodig 
is. Uiteindelijke doel is dat inwoners in de toekomst weer duurzaam zelfstandig en zonder 

hulp kunnen functioneren.  
 
Als we vroegtijdig betrokken willen zijn bij vragen en problemen van jeugdigen en gezinnen, 
dan moeten we ervoor zorgen dat we bekend zijn bij alle lokale voorzieningen en nauw met 
elkaar samenwerken. Kort gezegd: we moeten er op tijd bij zijn. 
 
Dit betekent dat er korte lijnen moeten zijn met belangrijke vindplaatsen en partners: 
Onderwijs en leerplicht: Een school ziet immers alle kinderen en hun gezinnen.  
Partners die werken met kwetsbare gezinnen: De schuldhulpverlening, maatschappelijk 

werk en de voedselbank zijn instanties die kwetsbare gezinnen ondersteunen.  
Jeugdgezondheidszorg, huisarts en praktijkondersteuner: Huisartsen kunnen ons 

betrekken als zij zorgen of vragen hebben over inwoners, jeugdigen en gezinnen.  
Politie: Zij zien gezinnen en jeugdigen met problemen en kunnen tijdig doorverwijzen naar 

ondersteuning. Het snel kunnen schakelen met de politie en andere betrokkenen leidt tot 
minder escalaties en incidenten doordat signalen daadwerkelijk worden opgepakt.  
Gebruikelijke lokale voorzieningen: zoals geloofsgemeenschappen, sportclubs, 

dorpshuizen, bibliotheken en verenigingen. Veel inwoners maken hier gebruik van en 
signalen dat het even niet goed gaat kunnen worden waargenomen door bestuur of leden 
van deze voorzieningen. 
 
 

Innoveren/samenwerken 
Jong | 
Om onze inwoners effectief te kunnen helpen is samenwerking nodig van alle formele en 
informele partijen die rondom een gezin staan of die er in enige vorm al bij betrokken zijn: 
 
Belangrijk is dat er afstemming en overleg is tussen de betrokken partijen. In de praktijk 
betekent dit een investering aan het begin, kennismaken, aansluiten bij activiteiten en 
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overleggen, zodat we weten wat partijen van elkaar kunnen verwachten en er vertrouwen 
tussen partijen ontstaat. 
 
Ook moet er gemakkelijk contact kunnen worden gelegd door inwoners met een hulpvraag. 
Dit betekent dat we goed bereikbaar moeten zijn via de telefoon, mail en andere digitale 
communicatievormen, maar ook dat we op natuurlijke plaatsen zoals buurthuizen, scholen, 
jeugdgezondheidszorg, waar al veel inwoners komen aanwezig zijn, zodat er een 
laagdrempelige inloop kan ontstaat, voor het leggen van een eerste contact of het stellen van 
een vraag.  
 
Eén van onze doelen van de bestuursopdracht jeugd is de kwaliteit van de samenwerking 
verbeteren. Op dit moment kennen we binnen het sociaal domein ruim 300 aanbieders van 
zorg en ondersteuning. Samenwerking met een dergelijk groot aantal aanbieders is 
onwenselijk en ook niet haalbaar. Om effectief te kunnen samenwerken, gaan we het aantal 
contracten met aanbieders van zorg en ondersteuning verminderen. We gaan kiezen voor 
strategische partners, waar we afspraken mee willen maken over langere looptijden van 
contracten, gaan kijken naar andere financieringsmodellen en naar innovatie in zorg en 
ondersteuning. Op dit moment zijn we bezig met een verkenning, die in 2020 zal worden 
afgerond, waarna we per januari 2021 kunnen starten met het nieuwe inkoopmodel.  
 

Uitvoering participatiewet 
 
Voorzitter, het komende jaar gaan we ook verder met de invulling van de visie op en de wijze 
waarop we de uitvoering van de participatiewet willen vormgeven.  
 
De uitvoering van de participatiewet moet onderdeel zijn van het lokale zorgnetwerk.  
Wij willen mensen niet opknippen in stukjes omdat dit beter past bij hoe instanties hun werk 
organiseren, voor ons staan de mensen centraal. Daarom willen wij dat de uitvoering van de 
Participatiewet aansluit bij het lokale zorgnetwerk. Daarom is er een nauwe samenhang met 
de uitvoering van de WMO, de jeugdwet en het meedoen-beleid.  
 
Problemen en zorgen kunnen mensen belemmeren om werk te zoeken. Mensen kunnen 
bijvoorbeeld zorgen hebben om hun schulden, hun kinderen, hun hulpbehoevende ouders of 
andere zaken. Door een goed persoonlijk gesprek te voeren willen we de mens achter de 
cliënt te leren kennen. Wanneer er andere problemen zijn die het zoeken naar werk of 
andere vormen van re-integratie (vrijwilligerswerk) in de weg staan, zorgen we dat het lokale 
zorg en ondersteuningsnetwerk in actie komt. Uiteraard verwachten we wanneer 
belemmeringen zijn weggenomen ook inzet en commitment van de betrokkene zelf. Zoals 
reeds eerder gezegd: ook hier geldt net als bij de bestuursopdracht jeugd: we gaan doen wat 
nodig is, normaliseren, voorkomen, samenwerken en innoveren. 
 
Niet voor iedereen kan het hebben van betaald werk een realistisch doel op korte termijn 
zijn, maar dat betekent niet dat we deze mensen aan hun lot overlaten. Onze rol is het om 
mensen die dat zelf niet lukt, daarin te ondersteunen en met hen te kijken welke bijdrage ze 
nog wel aan de samenleving kunnen leveren De manier waarop kan voor elk persoon anders 
zijn. 
 
Voor mensen die werkzaam zijn binnen de Sociale Werkvoorziening (SW) is dat onderdeel 
van Laborijn meer dan alleen een werkplek. Het is ook een gemeenschap waar mensen zich 
thuis voelen en waar zij een deel van hun sociale contacten ervaren. Het is daarmee een 
naast werk ook een sociaal en zorgnetwerk. Daarom zal in het traject speciale aandacht zijn 
voor deze doelgroep.  
 
Wij kiezen voor een innovatieve manier van samenwerken met werkgevers, werkzoekenden 
en gemeente, waarbij elke partij doet waarvoor of waarvan hij is;  
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- werk geven,  
- werk zoeken en vinden  
- faciliteren en regisseren  
Dat doen we in het project Meedoen Werkt.  
 
De aanpak waar wij voor kiezen is gebaseerd op o.a. de volgende uitgangspunten:  
- Organiseer het als gemeente dichtbij huis met lokale en regionale werkgevers.  
- Betrek de betreffende inwoners actief, het is hun belang en hun toekomst.  
- In de rolverdeling hebben de werkgevers het initiatief en netwerken zij rechtstreeks met 
werkzoekenden. De gemeente heeft hierbij een faciliterende en regisserende rol.  
 
Een respectvolle bejegening richting cliënten  
Wij geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en iedereen 
meetelt. Voor ons is ieder mens waardevol. Voor ons heeft ieder mens recht op een 
respectvolle bejegening. Vanzelfsprekend zal moeten worden vastgesteld of een uitkering 
terecht wordt aangevraagd en ontvangen. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de 
dienstverlening en de bejegening. De grondhouding moet te allen tijde positief zijn en uitgaan 
van de waarde van ieder individueel mens. De menselijke maat is voor ons bepalend.  
 
Hoe en in welke vorm we de uitvoering van de participatiewet in 2020 en 2021 gaan 
oppakken zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Hierover gaan we op korte termijn 
nog met u, als gemeenteraad, in gesprek. Hierbij zal ook de visie op de uitvoering van de 
participatiewet onderdeel van het gesprek zijn. 
 
Beste leden van de gemeenteraad, wat gaan onze inwoners merken van deze twee 
speerpunten? 
- dat inwoners hulp en ondersteuningsvragen kunnen stellen, op een laagdrempelige manier, 
dichtbij de persoonlijke leefomgeving (buiten het gemeentehuis); 
- dat de beoordeling en afhandeling hiervan gesteld en via een persoonlijke benadering 
worden beoordeeld. 
 
Voorzitter, we hebben met onze gemeenteraad regelmatig op een constructieve manier 
gesproken over veranderingen binnen het sociaal domein, waarbij de raad ons gevraagd 
heeft om met oplossingen en voorstellen te komen. We kiezen daarom voor een verandering 
binnen het sociaal domein op inhoud en niet vanuit kille bezuinigingen op de “jus van de 
samenleving”.  
 
 

Tot slot 
 
Als laatste wil ik nog een paar onderwerpen onder uw aandacht brengen buiten het sociaal 
domein, waaraan we het komende jaar ook gaan werken: 
- Achterhoek in beweging (uitvoeringsplan nav recent afgesloten sportakkoord);  
- De grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buurgemeenten (o.a. voorzetting 
projecten met de stad Bocholt) 
- voorbereiding van de jaarvergadering van 2021 van de Europese ring van ijzersteden.  
 


