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Inhoud workshop

• Voorstellen en waarom keuze voor deze workshop

• Radicale omkering: ontwikkeling sociaal domein op dit moment

• Flat in de Lift: samenwerking tussen sociaal domein en 
woningcorporaties

• Rol Toezichthouders/Commissarissen

• Gesprek: wat kun je hiervan toepassen in je eigen praktijk?



Radicale omkering: burger centraal

• De burger-en-wat-die-nodig-heeft staat centraal

• Dat is een radicale omkering

Van: 

• Boven: beleid, visie, bestuur, grote lijnen 

Naar 

• Beneden/frontlijn/uitvoeringspraktijk: microniveau van de individuele burger



Sociaal domein anno 2019 = 
uitvoeringsvraagstukken
• Er is nauwelijks beleidsvrijheid voor gemeenten en bovendien is er 

weinig behoefte aan nog meer beleid

• Gaat om vormgeven van een effectieve, efficiënte maar vooral 
kwalitatief hoogstaande uitvoeringspraktijk



Onderliggende principes

• Basis op orde

• De goede professional

• Nieuwe leiderschapsstijl, nieuwe rol bestuur

• Samenwerken over domeinen heen

• Ware liefde, hoge eisen (streng liefhebben)



Duurzaamheid, preventie en 
gemeenschapszin
• Gemeenten zijn druk geweest met de transities  overleven en 

individuele hulpverlening

• Nu klinken geluiden die gaan over:
• Duurzaamheid: alleen als je een lange adem hebt kun je bouwen aan betere 

wijken.

• Preventie: er eerder bij zijn, maar ook samenwerking met scholen, 
corporaties, enz

• Gemeenschapszin: niet alles is hulpverlening, er is behoefte aan een sociale 
omgeving



Voorbeeld van nu:
Nationaal Programma Rotterdam Zuid
• 20 jaar

• Nationale overheid als constante factor

• Werken op alle fronten: wonen, werk, onderwijs, ondermijning
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Rol commissarissen/toezichthouders

• Diversiteit in achtergrond

• Contact met doelgroep: krijg gevoel bij wat er speelt. In de wijken, bij 
de andere partners

• Vitale coalitie voor leefbare wijken: 
• Rol commissarissen: randvoorwaarden, doelstellingen en rugdekking

• Maatschappelijke opgave

• Wij zijn er van: frontijners


