In de gemeente gebeurt het!

Via decentralisatie naar een gemeente voor de inwoners,

met een zelfbewust bestuur

Inclusief een route voor decentralisatie jeugdzorg

B a s c o le

Fotografie omslag:
Voorkant: Rick Dekker; Berbara Houweling, Nationale Beeldbank; © TypicalMedia.com; Thomas Toledo,
Nationale Beeldbank; Hans Slegers, Nationale Beeldbank; Koos Busters, Nationale Beeldbank; Robert Soen,
iStockphoto; Johan Steenbergen Fotografie, Nationale Beeldbank; Hans Tak, Nationale Beeldbank;
Sara Klaverdijk, Nationale Beeldbank; Berbara Houweling, Nationale Beeldbank; Carola Nijkamp,
Nationale Beeldbank.
Achterkant: © TypicalMedia.com; Hans Engbers, iStockphoto; HDK, Nationale Beeldbank; Hans Nieuwenhuis,
iStockphoto; © GlobalStock; Jan Kranendonk, Nationale Beeldbank; Mamopictures, Nationale Beeldbank;
Henk van Houwelingen, Nationale Beeldbank; Coenders, Nationale Beeldbank; Hugo Vermonde, Nationale
Beeldbank; Cat London, iStockphoto; Jan Kranendonk, Nationale Beeldbank.

In de gemeente gebeurt het!
Via decentralisatie naar een gemeente voor de inwoners,
met een zelfbewust bestuur
Inclusief een route voor decentralisatie jeugdzorg

Januari 2013

B a s c o le

IN DE GE MEENTE GEBEURT HET!

4

Colofon
Rapport opgesteld door Bascole:
Dr. ir. Leonie van Dinten
Drs. Imelda Schouten
Prof. ir. Wim van Dinten
Op www.bascole.nl/wat-we-doen:
Transformeren in organisaties
Op www.sezen.nl/ontwikkelingen:
Onderzoek naar contextgedreven werken en organiseren
bij decentralisatie van Jeugdzorg Groningen.
Contact:
Bascole BV
Muntstraat 25

|
info@bascole.nl
|
tel. 0343-595800 |

3961 AJ Wijk bij Duurstede
www.bascole.nl
fax. 0343-595801

Vormgeving en drukwerk:
Spijker & Co, Buren

Januari 2013

B a s c o le

I N DE GEM EE N T E G E B E U RT H E T !

Inhoud

5

Introductie

7

De zoekgeraakte vrijheidsgraden van gemeenten

9

Het gaat om herkennen van betekenisgeving in werken en organiseren
– Welke diensten kun je passend systeemgedreven organiseren en welke niet?
– Effecten van systeemgedreven organiseren binnen jeugdzorg
– Herkennen van betekenisgeving in werken en organiseren

13
13
14
16

Ordening van gemeentelijke activiteiten
– Categorieën van dienstverlening: het Gemeentelijk Bedrijfsconcept
– Effectieve uitvoering van het Gemeentelijk Bedrijfsconcept

18
18
20

Naar een dynamische gemeente
– De dynamiek van deze tijd dwingt tot differentiatie
– De passende maat: schaalgrootte en vormen van samenwerking
– Een zelfbewust gemeentebestuur
– Naar een gemeente die gedifferentieerd werkt en organiseert

25
25
26
27
28

Werken met het Gemeentelijk Bedrijfsconcept
Een route voor decentralisatie van jeugdzorg
– Introductie
– Vanuit context: het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden
– Ga bij decentralisatie jeugdzorg op een natuurlijke manier te werk
– De aanpak van overige categorie 1 activiteiten van een gemeente

31
31
32
33
37

Dit is praktisch: geen vergezicht, maar wel een transformatie

39

Gelezen stukken

40

Toelichting en Achtergronden

41

B a s c o le

IN DE GE MEENTE GEBEURT HET!

6

B a s c o le

I N DE GEM EE N T E G E B E U RT H E T !

Introductie

De ene na de andere decentralisatie van taken van rijksoverheid en provincies komt
op gemeenten af. Daarmee verandert het karakter van een gemeentelijke organisatie sterk: ze krijgt steeds meer bedrijfsmatige trekken. Dat trekt sporen: operationele
aansturing in termen van geld, budgetten, benchmarks, efficiency, zuinig omgaan met
middelen domineren inmiddels het bestuurlijk repertoire en worden ongedifferentieerd
op alle activiteiten losgelaten.
Tegelijkertijd doen politieke partijen, de regering, rijksoverheid, commissarissen van de
Koningin al jaren uitspraken over schaalvergroting. Alsof gemeenten industriële bedrijven zijn die alleen maar standaardproducten verkopen, waarbij seriegrootte ertoe doet
en zo zuinig mogelijk met mensen en middelen moet worden omgegaan. De burger
is dan klant, de gemeente werkt op een markt, de medewerker is professional, de bedrijfskundige is manager, innovatie is de motor van alles. De organisatie is een machine
en efficiency maatstaf. Of de juiste dingen goed gedaan worden is buiten beeld.
Wetgeving helpt fors mee aan industrialisatie van dienstverlening door te eisen dat
zoveel mogelijk verbanden en relaties worden geëxpliciteerd en vastgelegd: protocollen, regels, wetten, systemen en budgetten dwingen medewerkers van overheden en
dienstverleners in een mechanistisch gareel. Bovendien wordt op vrijwel elk terrein een
model gelanceerd hoe iets rationeel-ideaal zou dienen te verlopen. Wetgeving dwingt
die modellen te volgen. Dat wordt in ons parlement zorgvuldig handelen genoemd.
Dat zo’n benadering steeds meer op gespannen voet staat met een samenleving
waarin al wat leeft evolueert, mensen op elkaar betrokken zijn, van zichzelf uitgaan
én rationeel zijn, wordt onder andere duidelijk in jeugdzorg waarvan we een route tot
decentralisatie bespreken die daarin – bij onze wijze van zien – de huidige problemen
oplost.
Dat heeft de rijksoverheid natuurlijk ook gezien. Het akkoord tussen rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen getuigt ervan. Wat onvoldoende gewicht krijgt is dat
er methodisch nogal wat moet veranderen bij alle overheden wil die decentralisatie effectief zijn. Dan kan de rijksoverheid of de provincie niet bepalen wat voor een inwoner
passend is, want degene die voor je staat is specifiek, evenals zijn of haar context. Ook
dat is onderkend. Maar het vraagt bij alle overheden en inspecties andere vormen van
organiseren, naast de vormen die in gebruik zijn. Ook dat wordt steeds meer gevoeld
en gezien, maar hoe doe je dat dan? Daar gaat dit boekje over. Tegelijkertijd is de
noodzaak tot decentralisatie niet uit de lucht komen vallen. De ontwikkelingen in de
samenleving dwingen ertoe en zijn van paradigmatische aard. Ook daar gaan we op in.
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Intussen loopt de spanning tussen industriële en contextgedreven benaderingen
van dienstverlenende organisaties op. Niet alleen bij overheden maar ook bij semioverheden en commerciële dienstverleners. En soms zijn ze geëxplodeerd, zoals bij
banken. Medewerkers worden helden als ze ondanks zware druk om protocollen en
systemen te volgen, naar bevind van zaken blijven handelen. Zij voelen de spanning
tussen het benaderen van klanten als actoren en als burger, persoon, mens die hulp
nodig heeft, lid van een groep. Zij voelen en weten dat een rationele bedrijfskundige
benadering goed kan zijn, maar weten ook wanneer die ontoereikend is. Het gaat om
overgang op herkenning van betekenis die iets voor iemand heeft. Dat is een paradigmatische overgang, die vaak gepaard gaat met emoties. Het leidt nogal eens tot
crisis in een gemeentebestuur en voortijdig vertrek van een wethouder of gemeentesecretaris. Dan is zo’n college kennelijk toe aan een route om te komen tot evenwichtig
organiseren. Hoe je je zo’n route kunt voorstellen laten we in dit boekje zien.
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De zoekgeraakte vrijheidsgraden van gemeenten

Aan tientallen gemeentebestuurders legden wij de vraag voor hoe hun gemeente
omgaat met de decentralisatie van taken van de rijksoverheid en de provincies naar
gemeenten. Hun antwoorden en de wijze waarop ze tot die antwoorden komen,
geven een beeld van de onderwerpen en problemen waarvoor gemeentebesturen nu
menen te staan. We sommen de meest voorkomende en wellicht belangrijkste op, met
de kanttekening dat sommige punten voor G4- en G32-gemeenten in mindere mate
gelden:
1

Decentralisaties worden benaderd vanuit financieel perspectief. Besparingen worden door de rijksoverheid vrijwel steeds als doel geformuleerd, niet als uitkomst
van een hogere kwaliteit van handelen door een effectievere gemeente. Men ziet
decentralisatie en samenwerking met andere gemeenten als mogelijkheid om
besparingen te realiseren en de gemeentelijke begroting rond te krijgen. Binnen gemeenten ervaart men bovendien iets als ‘goed lopend’ als het binnen budget blijft.
Men vergelijkt onderling via benchmarks, waaruit best practices worden afgeleid.
Dat kan voor verschillende activiteiten prima zijn, maar niet voor specifieke individuele dienstverlening, waarbij de persoon in diens context een hoofdrol speelt.
Bij de huidige financiële aansturing van decentralisatie van taken naar gemeenten
raken laatstgenoemde – gegeven de dominantie van geld als sturingsmiddel – zó
geconcentreerd op financieringsconstructies van het rijk, dat ze hun vrijheidsgraden
om te besturen geleidelijk uit het oog verliezen en daarmee hun vermogen naar bevind van zaken te handelen. Dat juist decentralisatie met sprongsgewijze vergroting
van kwaliteit en effectiviteit gepaard dient te gaan, tot een veel gunstiger financiële huishouding moet kunnen leiden, er de reden voor is, lijkt men zich binnen
gemeenten weinig bewust.

2

Men verwacht dat steeds duidelijker wordt dat de bezuinigingen die de rijksoverheid met decentralisatie verbonden heeft tot kwaliteitsverlies leidt. Men denkt dat
binnenkort schrijnende gevallen op tv verschijnen, omdat die zich heel goed lenen
voor emotie-tv. Burgemeesters ervaren dat het college zich zal moeten gaan verantwoorden voor de gevolgen van dit beleid tegenover journalisten, waarbij ze het
gevoel hebben gevallen te moeten verdedigen waar ze zelf niet oorzaak van zijn,
dat ze de kastanjes voor rijk en provincie uit het vuur moeten halen.
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Bij decentralisatie ontstaat heel snel discussie over vormen van samenwerking en
schaalgrootte, zonder dat naar de aard van een activiteit wordt gedifferentieerd.
Allerlei samenwerkingsmodellen komen langs. Het idee dat een gemeente naar
100.000+ zou moeten opschalen wordt meer als bevestiging van de trend tot
schaalvergroting gezien dan als realistische maat. Tegelijkertijd roept die trend de
vraag op wat ze voor gevolgen heeft voor nabijheid en de daarmee verbonden
kleine schaal.

4

Een vraag – dus ook de vraag over decentralisatie – wordt vrijwel direct als probleem geformuleerd dat men praktisch wil oplossen door doelen te stellen en te
structureren. Nog voordat er een analyse op tafel ligt over de achtergrond, aard van
de vraag, context, hoe de vraag past in beleid en dat beleid kan onderbouwen, of
hoe de vraag uitnodigt tot een bepaalde vorm van organiseren.

5

Veel gemeentebesturen zijn zo bezig met het uitvoeren van Haagse plannen, dat
men het gevoel heeft vooral daar mee bezig te zijn. Zonder dat te willen of zich
ervan bewust te zijn vermindert het overzicht. Dat een gemeentebestuur ook in
eigen gemeente minder gewenste ontwikkelingen kan waarnemen en soms tot
soortgelijke conclusies kan komen als wat nu via beleid uit Den Haag wordt opgelegd, ja men het zelfs beter kan weten dan ambtenaren op departementen, is voor
veel burgemeesters een eye-opener. Men is weinig zelfbewust ten aanzien van de
positie die het gemeentebestuur heeft namens de gemeenschap die ze vertegenwoordigt.

6

Veel burgemeesters en wethouders ervaren een stevige inflexibiliteit van medewerkers van de gemeente. Onderscheid maken in verschillende vormen van
organiseren en medewerkers selecteren die passen bij de activiteiten, is voor een
gemeentebestuur vrijwel ongrijpbaar, omdat het valt binnen het mandaat van
de gemeentesecretaris. Het ontbreekt aan een referentiekader om de ambtelijke
organisatie qua inrichting en uitvoering te sturen en de leiding ervan te beoordelen.
Soms is de geslotenheid van medewerkers zo groot, dat een wethouder die een
portefeuille overneemt geen toegang krijgt tot de bijbehorende dossiers.

7

Het beleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is geconcentreerd op onderhandelen met de rijksoverheid over ruimte, budgetten en vrijheidsgraden van
gemeenten. Ze neemt de vormen van organiseren die de rijksoverheid im- en expli-
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ciet uitdraagt over. Echter, die vorm is systeemgedreven en past niet bij individuele
dienstverlening die nu juist wordt gedecentraliseerd. (Komt verderop aan de orde.)
8

Leg 20 cases voor aan de leiding van de ambtelijke organisatie waarbij burgers
en burgerwensen of vragen uit het Midden- en Kleinbedrijf een rol spelen en je
krijgt even zoveel redeneringen terug. Die hebben één ding gemeen: de ambtelijke organisatie bepaalt de definitie van de situatie. De macht dat te kunnen is zo
groot, dat de organisatie van zichzelf kan uitgaan. Als je dit fenomeen voorlegt aan
burgemeesters en wethouders herkennen ze het niet alleen, maar geven direct hun
eigen ervaringen op dit vlak. De uitkomst ervan is dat een college van B en W vaak
het standpunt van de ambtelijke organisatie aan de gemeenteraad en buitenwereld
voorlegt of zelfs verkoopt.

9

Zodra een wethouder (m/v) meent – al of niet onder druk van de gemeenteraad –
dat een terechte vraag van een burger anders moet worden behandeld dan via de
protocollen, wetten en systemen die ambtenaren hanteren, is hij genoodzaakt in de
organisatie een veldtocht te ondernemen. Na veel mitsen en maren, veel vergaderen en aanpassingen krijgt hij misschien het gevraagde resultaat, maar is intussen
wel volledig afhankelijk gemaakt van de leiding van de ambtelijke organisatie. Soms
sneuvelt de wethouder tijdens zo’n veldtocht, omdat hij een toezegging niet kan
nakomen of die moet aanpassen, dan wel de verbinding met zijn collega’s heeft
verloren.
Veel wethouders willen loyaal zijn aan de top van hun partij. Ze ervaren regelmatig
dat ze onder druk komen te staan doordat het standpunt dat ze lokaal zouden willen innemen niet overeenkomt met het nationale partijstandpunt. Het leidt dan tot
passiviteit en/of vertraging in besluitvorming binnen colleges.

10 Gegeven voorgaande punten is het niet vreemd dat burgemeesters ervaren dat ze
niet meer kunnen uitgaan van de scheiding beleid/uitvoering of binnen/buiten de
gemeentelijke organisatie. Ze hebben de handen vol alles draaiende te houden.
Burgers zien één en ander gebeuren, ervaren vervreemding van de realiteit en denken: Zijn zij gek of ben ik het?
Deze 10 punten staan niet los van de evolutie van de samenleving. Wij gaan allemaal
meer van onszelf uit, ook in de gedaante van vakman, politicus, ambtenaar, journalist,
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notaris, lid van een college van bestuur, toezichthouder, enz. Onafhankelijk zijn, zelf
kunnen bepalen wat nodig is, zelfstandig zijn zonder personeel, win-win als vorm van
samenwerking, zijn opgekomen. Macht hebben of vergaren om op te leggen wat jij als
individu, bestuurder of politicus vindt dat nodig is, werd steeds meer vorm van politiek
bedrijven. En tegelijkertijd benen burgers de verzorgingsstaat zo veel mogelijk uit voor
eigen gewin.
In deze maatschappelijke ontwikkeling is het trend geworden dat regeringen via de
rijksoverheid aan andere (semi)-overheidsorganisaties opleggen wat politici vinden:
wie het anders wil, moet zelf aan de macht zien te komen. De vrijheidsgraden van
gemeenten die voortkomen uit het naar bevind van zaken kunnen handelen – gegeven
de specificiteit van het gemeentelijk werkgebied en de specificiteit van de mensen die
er wonen – zijn zwaar onder druk komen te staan. Ze zullen gerespecteerd moeten
worden wil decentralisatie van individuele diensten effectief en mogelijk zijn.
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Het gaat om herkennen van betekenisgeving
in werken en organiseren
Welke diensten kun je passend systeemgedreven organiseren en welke niet?
Een gemeentelijke organisatie is veel complexer dan een industriële onderneming. In
zo’n onderneming nodigen activiteiten uit tot één vorm van organiseren. De leiding
kan en mag vanuit de onderneming de wereld inkijken, is rationeel en heeft de vrijheid
alle mogelijke middelen te kiezen en in te zetten. Ze kan de markten kiezen waarop
ze actief wil zijn, zal producten voortbrengen waarbij context geen rol speelt. Wat
in de top als doel is bedacht of vastgesteld wordt planmatig in taken verdeeld en via
protocollen en systemen die mensen dwingen tot stand gebracht. Het is een contextloze systeemgedreven vorm van organiseren. Des te minder context aan producten is
verbonden, des te internationaler de onderneming kan zijn. Volgens Milton Friedman
– wiens visie in de westerse wereld al decennia wordt gevolgd – moet zo’n industriële
organisatie zich niet bezighouden met maatschappelijke doelen, want dat zou tot
maatschappelijke terreur van zulke organisaties leiden. Ze dient winst te maken en alles
wat ze doet moet daaraan worden gerelateerd.
Die systeemgedreven contextloze vorm van organiseren is in de jaren 80 binnen banken
geïntroduceerd via het boek Breaking up the bank en heeft – in een evolutie die nog
steeds loopt – geleid tot de catastrofes die we nu al een half decennium meemaken. In
de jaren 90 introduceerde het boek Reinventing Government de contextloze systeemgedreven vorm van organiseren binnen overheidsorganisaties. Inmiddels is deze vorm
opgedrongen aan onderwijs, zorg, gemeenten en wordt hij bij de Nationale Politie
ingevoerd.
Toezichthouders gebruiken haar als referentie om dienstverlenende organisaties er niet
alleen op te toetsen, maar ook in te dwingen. Feitelijk toetst de toezichthouder niet op
kwaliteit en effectiviteit, maar of de contextloze systeemgedreven vorm daadwerkelijk
wordt gebruikt. O wee als dat niet zo is. De gedachte is dat die vorm altijd het resultaat
oplevert dat als doel gesteld is. Helaas… Een systeemgedreven vorm is onbruikbaar als
je van de ander in diens context dient uit te gaan.
De systeemgedreven vorm van organiseren wordt bij dienstverleners herkenbaar ingevoerd als indicatie-instellingen of organisaties zelf – zoals banken – diensten als product
gaan definiëren, waarna aan dat product opdrachten, transacties, normen en tarieven
worden verbonden. Dat leidt tot systemen en protocollen, tot veel vastleggen, afvinken
en vergaderen. Aan het totaal worden budgetten gekoppeld, waarop organisaties en
overheden sturen. Alle medewerkers worden genoodzaakt opdrachten te registreren
en uit te voeren, omdat er anders geen geld binnenkomt. Elke professional is genood-

B a s c o le

13

IN DE GE MEENTE GEBEURT HET!

14

zaakt context te vertalen in opdrachten als hij of zij vindt dat een andere deskundige
nodig is. Daar is wel toestemming voor nodig en het moet passen bij de oorspronkelijke opdracht. Dat leidt opnieuw tot checken, veel vastleggen en veel vergaderen.
Die medewerker gaat bovendien professional heten. Dat staat voor rationeel zijn en
deskundig, niet-rationele betekenisgeving negeren, efficiënt de opdracht uitvoeren en
zo nodig een nieuwe opdracht formuleren voor een andere professional. In een keten
komt alles samen en poogt men context te construeren. Jammer… en het leidt tot nog
meer vergaderen.
Nadat deze contextloze systeemgedreven vorm van organiseren zo’n 25 jaar is gepropageerd en onderwezen aan universiteiten en hogescholen én door organisatieadviesbureaus is geïmplementeerd, denken veel leidinggevenden dat het zo hoort. Tegelijkertijd zien steeds meer mensen in dat het anders moet. Inmiddels herkennen we allemaal
dat de beloften die eraan verbonden werden niet zijn waargemaakt. Dat kon ook niet.
Zelfs toezichthouders zien dat steeds meer in. Sommigen van hen klagen dat de politiek hen in hetzelfde harnas steekt als zij bij organisaties doen en hebben gedaan…
De realiteit is dat cliënten bij organisaties die al decennialang systeemgedreven contextloos bezig zijn, vehikel werden om inkomen te bemachtigen. Het vergoedingensysteem
dat werkt via het uitbetalen van expliciete transacties is te vaak verworden tot perverse
prikkel. In bijvoorbeeld jeugdzorg die draait om individuele diensten – dus vraagt om
een mens- en contextgedreven vorm van organiseren – is zichtbaar tot welke ineffectiviteit en vervreemding de systeemgedreven vorm van werken en organiseren heeft
geleid.

Effecten van systeemgedreven organiseren binnen jeugdzorg
Wij hebben de gelegenheid gehad onderzoek te doen bij Bureau Jeugdzorg Groningen.
We danken allen, leiders en medewerkers van Bureau Jeugdzorg Groningen, bestuur
en medewerkers voor hun openheid en bereidheid om ervaringen en waarnemingen
met ons te delen. Omdat de werkwijze aldaar verregaand is gestandaardiseerd, gelden
de waarnemingen ook voor andere Bureaus Jeugdzorg in het land. We hebben het
volgende waargenomen:1
1 We beschrijven effecten op het niveau van organiseren, terwijl individuele medewerkers hier en daar met al
hun energie en mogelijkheden proberen het anders te doen. Ze voelen dat ze tegenover een overmacht staan.
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De door de rijksoverheid gekozen industriële benadering (de systeemgedreven
contextloze vorm van organiseren) is daadwerkelijk doorgevoerd. Het kind wordt
bij de intake geïndiceerd door gebruik te maken van een doelendatabase waarmee doelen voor het kind worden gesteld en vastgelegd. Daaraan zijn transacties
verbonden voor verschillende hulpverleners met vastgestelde evaluatiemomenten
die steeds leiden tot betaling. Een kind zal zelden voldoen aan de gestelde doelen.
Dat blijkt ook uit rapportages: het vinkje ‘doel niet/deels gehaald’ komt het meeste
voor.
De medewerkers van Bureau Jeugdzorg en professionals van zorginstellingen zien
het Bureau en de andere instanties als onderdelen van een keten. Zodra het kind
met een medewerker uit de jeugdzorgketen in aanraking komt, wordt degenen
die contacten met het kind hebben en vaak door het kind worden vertrouwd, een
ondergeschikte positie toegekend: het kind wordt in de keten opgenomen, de zorg
wordt overgenomen. Elke deskundige doet zijn eigen stukje en legt dat vast in het
systeem. Het kind wordt een datastring in een computersysteem en komt als het
ware uit de printer. Er ontstaat een verzameling waarnemingen en interventies die
de medewerkers door veel vergaderen tot een integraal beeld proberen te smeden.
De gevolgde werkwijze binnen de keten over taakverdeling en gegevensuitwisseling
leidt tot veel vergaderen. Het eist bovendien allerhande vastlegging en daarover
moet weer gecommuniceerd worden om aan de hoogste eisen van transparantie
die het systeem voorschrijft te voldoen. Medewerkers ervaren deze werkwijze als
forse belasting en verloren tijd en energie, omdat het geen contact met het kind
oplevert. Men beseft dat men steeds meer rationeel, bureaucratisch en afstandelijk
met het kind bezig is. En dat het steeds erger wordt.
De effectiviteit van de activiteiten van zorgaanbieders en van Bureau Jeugdzorg kon
niet beoordeeld worden. Noch Bureau Jeugdzorg, noch de financierende instellingen (provincies) noch anderen kunnen bijvoorbeeld vaststellen of de gegeven
indicatie juist was en vervolgens ook niet of er al dan niet voldoende passende zorg
is geleverd.
Vrijwel alle betrokkenen voelen dat het structureel anders moet, maar zeggen geen
ruimte te voelen of te hebben, het te doen zoals ze vinden dat het moet.
Voor het hele onderzoeksrapport zie www.sezen.nl/ontwikkelingen.
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Herkennen van betekenisgeving in werken en organiseren
De kracht van jeugdzorg zit bij de nog werkzame ‘oude garde’ jeugdhulpverleners/
wijkagenten/buurtwerkers. Daar zit een schat van kennis en ervaring. Zij hebben inzicht
in wat wel of niet helpend is. Zij blijven handelen naar bevind van zaken tot ze niet
meer kunnen. Het zijn ‘onze helden’. Niet voor niets zijn veel van deze mensen uitgestapt of ontslagen omdat ze ‘niet konden meekomen’, niet volgens de regels werkten
of zich niet aan werktijden hielden. Dagenlang registreren en indicaties stellen achter
het bureau zien zij als uitholling van hun vak en ervaren ze als strijdig met wat nodig is.
Doen wat past werd een tijdlang niet gehonoreerd. Dat leidde tot hoog ziekteverzuim
in de jeugdzorg. De jongere generatie jeugdzorgwerkers (rond de 35 en jonger) zijn al
helemaal opgevoed in de systeemaanpak en zijn op die basis aangenomen. Natuurlijk
zijn er bij de jonge garde gelukkig uitzonderingen.
Voorbeeld: ten tijde van een ramp zag een medewerker van een Bureau Jeugdzorg hoe getraumatiseerd kinderen waren door die ramp. Hij trok zich het lot aan
van een jongetje dat niet meer sprak en niet meer functioneerde. Het enige dat
het jongetje nog prikkelen kon was voetbal, maar moeder kon de contributie en
kleding niet betalen. Medewerker is toen met de pet rondgegaan bij vrienden om
geld in te zamelen. Het jongetje ging op voetbal en kreeg door teamsport meer
zelfvertrouwen. Langzaam kwam hij weer tot leven. Medewerker zag dat het
werkte en richtte voor deze arme groep binnen de jeugdzorg een inmiddels landelijk succesvol fonds op. Binnen de eigen organisatie werd hij als een vreemde eend
in de bijt gezien en moest uiteindelijk weg.
Daarnaast: het zijn de jongeren zelf en hun ouders die heel goed kunnen aangeven
wat helpend zou zijn en wat ze zelf zouden kunnen doen.
Voorbeeld: een vrouw die nu met de jeugdzorginstellingen het gevecht aangaat
om als ouder geïnformeerd te worden over de behandelplannen. De organisaties
doen dat niet en mogen dat niet als jongeren al volwassen zijn. De vrouw vraagt
aandacht voor het feit dat ook al is je kind volwassen, je wilt weten hoe het gaat en
je als ouder/familie een rol wilt blijven spelen in het weer op de rit krijgen van zoon
of dochter.
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‘Onze helden’ staat voor hen die van het kind in zijn context uitgaan, doen wat voor
dat kind nodig lijkt en die in deze tijd zo nodig tegen regels en systemen ingaan. Zij
zien dat bijvoorbeeld mensen motiveren, ondersteunen, erbij betrekken – liefst binnen
de context van het kind – de sociale draagkracht van de groep om het kind vergroot.
Dan zie je dat effectiviteit leidt tot minder kosten voor de overheid, maar het is wel zo
ongeveer het laatste waar deze mensen zich zorgen over maken. Hun werkwijze gaat
niet uit van het doel: ‘minder geld voor jeugdzorg van de overheid’, terwijl juist zij dat
doel met hun manier van werken waarmaken, in tegenstelling tot hen die werken
volgens standaarddienstverlening.
‘Onze helden’ staat ook voor het fenomeen dat medewerkers die van het kind in zijn
context uitgaan en daar de consequenties voor nemen, fundamenteel anders in de
wereld staan dan zij die van systemen uitgaan en die hoe dan ook willen volgen of
willen laten volgen. ‘Onze helden’ worden in hun gedrag gedomineerd door sociale en
open betekenisgeving. Het is vooral die combinatie die medewerkers effectief maakt bij
individuele zorg. Het gaat om de selectie van dit soort mensen voor individuele dienstverlening. Zij zijn minder tot niet geschikt voor vormen van dienstverlening die uitnodigen tot systeemgedreven organiseren en met protocollen en systemen voorschrijven
wat je moet doen. Medewerkers die rationeel zijn, van zichzelf uitgaan en win-win
willen spelen passen daar beter bij.
Het is onontkoombaar dat gemeenten bij de decentralisatie van individuele diensten
geconfronteerd worden met verschillen in betekenisgeving bij werken en organiseren.
Maar hoe herken je die verschillen? Daar zijn de volgende twee hoofdstukken aan
gewijd.
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Categorieën van dienstverlening: het Gemeentelijk Bedrijfsconcept
De decentralisatie van taken naar gemeenten en modernisering van de uitvoering van
die taken nodigen een gemeente ertoe uit om onderscheid te maken in verschillende
soorten activiteiten. De vraag die onmiddellijk opkomt is: hoe maak je dat onderscheid?
Ons antwoord: op basis van de betekenis die zo’n activiteit voor burgers heeft en die
tot uitdrukking komt in de vorm van organiseren die zo’n activiteit vraagt. Vanuit dit
oogpunt ontstaat de volgende ordening in vier categorieën:
1

Individuele dienstverlening, waarbij de burger als individueel persoon in zijn of
haar context geholpen wordt. Het gaat om schuldsanering, passend onderwijs, jongerenwerk, re-integratie van mensen in het arbeidsproces uitgaande van hun eigen
mogelijkheden, jeugdzorg, AWBZ-diensten, WMO-diensten, enz. Of bijvoorbeeld
onderwijsvormen die door lokale scholen gegeven worden.
Bij volwaardig gebruik van moderne ICT-apparatuur kan de medewerker waar hij
of zij ook is altijd standaarddiensten aanreiken of een verband zoeken met wat er
in de betreffende buurt speelt. In tal van opzichten zijn individuele diensten een
expressie van de leefbaarheid in een buurt en hebben dan ook een nauwe relatie
met categorie 4, diensten voor leefbaarheid.

2

Gestandaardiseerde dienstverlening, waarbij de gemeente standaardproducten
levert zoals paspoorten, geboortebewijzen, rijbewijzen, ed. En uitbetaling van uitkeringen, het leveren van gestandaardiseerde informatie, etc. Het gaat in deze tijd
om gebruik van alle mogelijkheden die technologie biedt. Een organisatie voert een
zo groot assortiment producten dat de inwoner daaruit iets kan kiezen alsof het
speciaal voor hem gemaakt is. Dat noemen we maatwerk. (Maatwerk is heel iets
anders dan mens- en contextgedreven dienstverlening. Zie verderop.) De medewerker assisteert bij die keuze en de organisatie heeft daarvoor systemen beschikbaar
die de keuze mogelijk maken, daarbij helpen. Er is een grote afhankelijkheid van
rijksbeleid en rijksvoorzieningen.

3

Infrastructurele voorzieningen zoals: civiel (wegen, bruggen, onderhoud,
bestemminsplannen, enz.), scholen en hun huisvesting, cultuur (beschikbaarheid
van theater, muziekschool, bibliotheek, kinderboerderij, enz.), sport- en informatievoorziening (kabel, glasvezelnet, studio lokaal). Er is een grote afhankelijkheid van
provinciaal en regionaal beleid.
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Infrastructurele voorzieningen kun je technisch benaderen, maar voor veel burgers
scheppen ze een toestand of zijn een expressie van een toestand, waarop ze emotioneel kunnen reageren, hun beleving laten zien. Infrastructurele voorzieningen
gaan dan – vooral bestuurlijk en politiek – over in de vierde categorie.
4

Diensten voor leefbaarheid.2 Het gaat in deze categorie om evolutionaire betekenisgeving, om taxeren van invloeden, om beleving. Beleving construeer je niet,
maar die ontstaat. Emotie is een expressie van het gewicht dat iets voor iemand
heeft. De kwaliteit van leven, wonen en werken staat centraal. Kwaliteit komt tot
uitdrukking in de erkenning dat al wat groeit in wisselwerking is met de omgeving,
in evolutie is. Soms in en naar een vorm die ongewenst is. Het bewustzijn dat wat
ontstaat een expressie is van alle invloeden die er zijn, domineert. Dat interventies
er juist toe kunnen leiden dat iets kan ontstaan dat ongewenst is en tot nog meer
interventies leidt. Het is nodig dat een gemeentebestuur kan Loslaten in Vertrouwen, waar de Raad voor het Openbaar Bestuur de nadruk op legt in haar gelijknamig advies (december 2012).
Concreet: het vermijden van schade aan elkaar, wegnemen van hindernissen, openbare orde, buurtgebonden politiezorg. De wijze waarop burgers te woord worden
gestaan, het tijdig en correct opnemen van de telefoon in het gemeentehuis, of
er bij de uitvoering van infrastructurele projecten voldoende rekening is gehouden
met de gevolgen ervan voor inwoners zijn belangrijke sfeerbepalers. Groenvoorzieningen zijn invloeden die inwoners waarnemen en waar ze zich naar gedragen. De
gemeentelijke organisatie laat er het respect voor inwoners mee zien en de positie
die zij zichzelf geeft ten opzichte van die inwoners.
Maar ook – en zeker niet in de laatste plaats – dat ordeningen en systemen interventies zijn, die moeten passen bij de wisselwerking van mensen in hun omgeving
en omstandigheden, hen versterken en die vanuit evolutionaire betekenisgeving om
terughoudendheid vragen.

2 Regelgeving is een te beperkte naam voor deze categorie. Een gemeente heeft zo’n bevoegdheid, maar die
kan er gemakkelijk toe leiden dat dienstverlening autoritair wordt afgespeeld, zoals nogal eens het geval is.
Wij kiezen ervoor dat er gerichtheid blijft op waar het om gaat en dat regelgeving daarvoor wordt ingezet.
Deze categorie krijgt tegenwoordig bijzondere aandacht in Cittaslow - een internationale beweging van
gemeenten - waarin evolutionaire betekenisgeving centraal staat.
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Wij noemen deze indeling in vier categorieën het Gemeentelijk Bedrijfsconcept. Instellingen of bedrijven die opdrachten of gedelegeerde taken uitvoeren, moeten herkend
kunnen worden naar de aard van deze vier categorieën en de werkwijze die daarin
past. De gemeente moet daarmee de kwaliteit van instellingen en bedrijven kunnen
beoordelen, bewaken. Waar mogelijk en wenselijk zal ze een aandeel leveren om die
kwaliteit te verbeteren.

Effectieve uitvoering van het Gemeentelijk Bedrijfsconcept
Wil een gemeente de juiste dingen goed doen, dan moet de organisatie in elke categorie de passende vorm van werken en organiseren gebruiken. Gebeurt dat, dan is gemakkelijk in te zien dat de meerwaarde zowel kwalitatief als in geld uitgedrukt fors tot
zeer fors is en de van rijkswege opgelegde besparingen moeiteloos te halen zijn. We
geven in hoofdlijnen voor elke categorie de passende vorm van werken en organiseren.

A Mens- en contextgedreven werken en organiseren
is dé vorm voor de categorie van individuele dienstverlening. De medewerker
heeft empathisch vermogen, verbindt zich met betrokkene en diens omgeving,
handelt naar bevind van zaken, kan de draagkracht van de omgeving van betrokkene uitlezen en activeren of – bij negatieve invloeden – deactiveren. De medewerker heeft een sociale en open oriëntatie. Gelijkberechtiging wil zeggen dat iedereen wordt geholpen naar zijn of haar mogelijkheden en medewerkers zich voor
iedereen maximaal inzetten.
Ze is te herkennen als vorm die van buiten naar binnen en van beneden naar boven
de acties in een organisatie coördineert. Het is de ultieme vorm van dienstverlening.
Centraal staat dat er met de cliënt in zijn of haar omgeving een evolutionair proces
op gang komt, dat hem of haar in staat stelt zo snel, volwaardig en zelfstandig
mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Uitkomst en de vorm van die uitkomst
staan niet van tevoren vast. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor resultaat, schakelen anderen in wanneer nodig, doen periodiek verslag in de vorm van
evaluaties. (Informatie)systemen zijn er om medewerker en burger te helpen, niet
om voor te schrijven wat ze moeten doen.
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De leidinggevende organiseert, zorgt ervoor dat medewerkers zo kunnen blijven
werken. De organisatie heeft bestaansrecht als medewerkers met de organisatie meer kunnen doen dan zonder. De leiding geeft leidende beginselen af: die
zijn leidraad voor medewerkers om te weten hoe ze het zouden moeten doen in
specifieke situaties, of hoe de organisatie zou willen dat je in deze of gene situatie
handelt. De leidinggevende kan een evaluatie uitlezen en de trend erin ontdekken
en bijsturen door indirecte interventies die de medewerkers hun verantwoordelijkheid voor hun cliënt niet ontnemen.
De financiering is lumpsum. Effectiviteitsratio’s zijn belangrijk. Dan denken we
bijvoorbeeld aan: recidive-ratio’s – valt de cliënt terug in oud gedrag –, onderhoudsratio’s – hoe veel en hoe vaak neemt de medewerker contact op –, uitkeringsratio’s
– blijven uitkeringen nodig of lopen die terug –, enz. Het stelt eisen aan financial
control: trendanalyse is dominant, niet de formulering en realisering van een doel
in een gewenste tijd, want dat breekt een evolutionair proces al af voordat het op
gang gekomen is.

B Contextloos systeemgedreven werken en organiseren
is dé vorm voor de categorie van gestandaardiseerde dienstverlening. De leiding
stelt doelen, maakt plannen om die te verwezenlijken. Protocollen, regels, systemen en budgetten bepalen de ordening die moet leiden tot wat als doel gesteld is.
Medewerkers hebben weinig tot geen vrijheidsgraden als het op uitvoering aankomt. Cliënten kunnen alleen producten afnemen als ze zich aan voorgeschreven
protocollen houden. Plan, do, check, act is de code waarin georganiseerd wordt.
Gelijkberechtiging wil zeggen dat regels er voor iedereen zijn en hetzelfde gelden.
Deze vorm is in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld doordat organisaties grote
en brede productassortimenten definieerden. Met behulp van systemen werd het
medewerkers mogelijk gemaakt om samen met de klant een keuze te maken uit
het enorme, vaak complexe assortiment. Zoals hypotheken bij banken, brillen en
glazen bij een opticien, uitkeringen bij gemeenten. We noemen dat maatwerk. De
medewerker moet op de eerste plaats rationeel zijn, en verder sociaal of zelfreferentieel – afhankelijk van de hulp die bij het keuzeproces nodig is en de aard van de
cliënt.
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Het is een industriële vorm van organiseren: een organisatie brengt producten
voort die overal en in elke context te gebruiken zijn. Innovatie is wezenlijk en wordt
beleefd als motor voor vernieuwing en competitief voordeel. De leidinggevende
is manager, stelt doelen, maakt planningen, heft knelpunten op, zorgt dat het
systeem blijft draaien. Is praktisch, meten is weten. Beoordeelt vooral op efficiency,
wil die verhogen, wordt daar vaak zelf op afgerekend in de vorm van behalen van
opgelegde besparingen.
In deze tijd waarin mensen steeds meer uitgaan van zichzelf en gegeven het feit dat
– in het algemeen – de mogelijkheden van medewerkers in deze vorm van organiseren beperkt worden ingezet, gaat veel tijd, aandacht en energie van de leidinggevende naar zorg dat medewerkers gefocust blijven op hun taak. De manager wil
macht om te garanderen dat het resultaat bereikt wordt dat als doel gesteld is. In
een tijd dat mensen van zichzelf uitgaan is manager zijn in zo’n vorm van organiseren het ideaal van menigeen.

C Contextgericht systeemgedreven werken en organiseren
is de vorm die bij de categorie van infrastructurele voorzieningen past. De leiding stelt doelen, maakt plannen om die te verwezenlijken. Kennis, deskundigheid,
vakbekwaamheid en financiering staan centraal. Plannen worden uitgewerkt als
projecten waarin activiteiten als een geheel worden opgevat. De context waarin het
project zich afspeelt wordt in de plannen meegenomen en speelt bij de uitvoering
voortdurend een rol. Projecten kunnen als opdracht worden uitgegeven. Rationele
betekenisgeving domineert bij alle betrokkenen.
Doordat dit een vorm van systeemgedreven werken en organiseren is, loopt een
organisatie gevaar dat deskundigen modellen bedenken waar alle projecten in
moeten passen. Is er eenmaal een model, dan moet elk nieuw voorstel aan zo’n
model worden getoetst. Projecten worden kostbaarder, hebben lange aanlooptijden
en lopen vrijwel zeker uit, omdat de weerbarstige praktijk spanning oproept met
wat bedacht is en aanpassingen onontkoombaar zijn. Als het model niet wordt
aangepast – niet met de tijd meegaat – kan het ertoe leiden dat mensen een gemeente ervaren als vervreemd van de realiteit.
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Dat ziet er in het klein uit als: iemand van gemeentewerken legt een grasveld aan
in samenspraak met de buurt tegen zeg duizend euro terwijl het via de weg aanvraag – toetsen aanvraag – passend maken – toewijzing – planning – uitvoering al
snel heel veel tijd en enkele duizenden euro’s tot tonnen kost. De kans is bovendien
groot dat burgers er niet blij mee zijn. Bij grotere civiele projecten gaat het vaak om
miljoenen. Op het gebied van sport, cultuur, informatie, onderwijs zijn soortgelijke
voorbeelden te geven.

D Contextgedreven werken en organiseren
is de passende vorm voor diensten voor leefbaarheid. Overzicht hebben, invloeden
en hun effecten kunnen taxeren, leidende beginselen afgeven, herkennen of een
vorm van organiseren gebruikt wordt die past bij de aard van een activiteit: niet alleen
voor de eigen ambtelijke organisatie maar vooral ook bij organisaties waaraan men
taken gedelegeerd heeft. Geld, financiële opbrengst zijn hier uitkomst of een aspect
van handelen, maar worden nooit als doel gesteld zoals in de categorie gestandaardiseerde dienstverlening.
De kerncompetentie van een college van B en W is dat men evolutionaire processen
herkent en die versterkt of kan laten imploderen indien nodig. Een voldoende open
oriëntatie is voorwaarde, waarnemen en luisteren is noodzaak. Zoveel mogelijk
achterhalen welke invloeden spelen om deze of gene daarvan te versterken of te
verzwakken staat centraal.
Als een collegelid met een boodschappenlijstje terugkomt in het college weet je
dat hij/zij niet in deze categorie 4 bezig was. We maken vaak mee dat colleges
issues en problemen als een categorie 4 activiteit bespreken en – als het op acties
aankomt – overdragen aan de ambtelijke organisatie die het organiseert in een
systeemgedreven vorm. Maar besturen houdt hier niet op bij het afgeven van een
opdracht aan de ambtelijke organisatie. Herkennen in welke vorm georganiseerd
wordt en die kunnen corrigeren als dat nodig is of bevestigen wanneer het past,
komt bij de invoering van gedecentraliseerde taken centraal te staan.
In de huidige omstandigheden wordt door regeringen van allerlei politieke snit, door
alle departementen en provincies de bij standaarddiensten (categorie 2) horende
contextloze systeemgedreven vorm van werken en organiseren aan organisaties opge-
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drongen en door toezichthouders als referentie gebruikt. De ideeën over schaalgrootte
die de overheid ventileert vloeien daaruit voort. Het gaat vooral ten koste van de
kwaliteit van individuele diensten en diensten voor leefbaarheid, omdat daarin context
centraal staat.
Hoe ziet een gemeentelijke organisatie eruit als ze wordt bestuurd en ingericht met
behulp van het Gemeentelijk Bedrijfsconcept? Het is nodig dat we ons daar eerst een
voorstelling van maken, waarbij de huidige maatschappelijke infrastructuur en wat op
ons afkomt, in de beschouwing wordt betrokken.
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Naar een dynamische gemeente

De dynamiek van deze tijd dwingt tot differentiatie
In onze samenleving is de zorg voor infrastructuur verregaand overgegaan naar private
organisaties. Kijk bijvoorbeeld naar de explosie van technologische mogelijkheden zoals
het gebruik van gsm en internet, de ontwikkeling van mobiliteit, de dominantie van
beeld boven tekst bij het uitwisselen van informatie. Als je vergelijkt met de tijd waarin
onze democratische structuren ontstonden dan is de lijst van fundamentele veranderingen nauwelijks te overzien. Om er een paar te noemen: de veranderde verhouding tussen werk en vrije tijd, sterk ontwikkelde emancipatie, uitgaan van jezelf als dominante
vorm van betekenisgeving, de leefomstandigheden die van vrijwel iedereen beter zijn
dan die van het Britse Koningshuis rond 1850. Is het dan raar dat onze democratische
structuren over hun houdbaarheidsdatum lijken te zijn?
Als we naar concrete gevolgen kijken: de bedieningsstraal van producten is dramatisch
veel groter geworden. Waar je vroeger in elke kleine plaats een winkel had, kun je nu
met één zaak volstaan in een regio of in een land of zelfs over meerdere landen. En
tegelijkertijd willen mensen steeds meer bediend worden vanuit henzelf, vanuit hun
mogelijkheden. Ze willen bijvoorbeeld dat een onderwijsinstelling uitgaat van de mogelijkheden van hun kind en niet dat het door een soort wasstraat gaat. (Wat niet wil
zeggen dat inhoud in het onderwijs verwaarloosd moet worden.) Het minste is, dat wat
zij willen serieus genomen wordt.
De effecten op organisaties zijn niet te overschatten. De dynamiek in wisselwerking
tussen mensen en organisaties is geëxplodeerd, zodat bijvoorbeeld een kantoorgebouw
dat gebruikt wordt om alle activiteiten van werknemers te coördineren een ouderwets
concept is. De arbeidsmarkt zal meegaan in die dynamiek, het arbeidsrecht zal worden
aangepast. De rol van de vakbeweging wordt een totaal andere, is al een andere.
Er ontstaan op vrijwel elk terrein kleinschalige oplossingen waar vroeger nutsbedrijven
voor werden opgericht. Vertrekpunt wordt dat iedereen uitgaat van zichzelf. Dat is voor
getalenteerden fijn, geen probleem, die willen dat graag. Maar tal van mensen zijn niet
(meer) in staat het overzicht te ontwikkelen dat nodig is om voldoende zelfstandig aan
de samenleving deel te nemen. Ze ‘verdrinken’ in informatie en prikkels.
Dit is een zeer summiere opsomming. Er kan geen twijfel aan bestaan dat elke organisatie, ook een gemeente, zal meegaan in deze dynamiek. Sterker nog: een gemeente
zal er inzicht in moeten ontwikkelen en ook in haar rol als dienstverlener. De indeling
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in categorieën van activiteiten en de vorm van organiseren die bij zo’n activiteit past,
is dan nog maar een begin. De vormgeving van elke categorie uit het Gemeentelijk
Bedrijfsconcept zal bij gemeenten – mogen en moeten – verschillen.

De passende maat: schaalgrootte en vormen van samenwerking
Als standaardproducten (categorie 2) worden geleverd is het maken van systemen en
het efficiënt gebruik van middelen dominant. Dan is een grote schaal belangrijk. Maar
die grote schaal is vaak zo fors dat zelfs de grootste gemeenten in ons land te klein
zijn. Elke gemeente mag van de rijksoverheid eisen, moet eisen, dat ze bij decentralisatie van standaardproducten ook de systemen levert die nodig zijn om burgers goed te
bedienen.
Bij infrastructuur (categorie 3) is het efficiënt gebruik van resources zoals kennis en
financiële middelen dominant. Er wordt in de uitvoering wel rekening gehouden met
burgers en hun context, maar de burger als individu kan – gegeven de aard van deze
activiteiten – geen vertrekpunt zijn. Samenwerking tussen gemeenten ligt voor de
hand, is noodzakelijk. Bij categorie 3 activiteiten speelt mee dat de context van mensen
en met name het toekomstperspectief van jeugdigen er direct door wordt beïnvloed en
dat die invloed groot kan zijn. Men zal zich bij ontwerp en uitvoering daarvan bewust
moeten zijn. In veel gevallen zal architectuur, ontwerp of inrichting, plaatsing en bereikbaarheid er anders uitzien als met context en effecten op sociale samenhang rekening
wordt gehouden. De invloed van context moet in een samenwerking het gewicht
kunnen krijgen dat het voor een buurt, dorp, stad heeft. Daarmee gaan infrastructurele
voorzieningen bestuurlijk vaak over in een categorie 4 activiteit. Voor het bestuur geen
gemakkelijke: de systeemgedreven vorm van organiseren die het ambtelijk apparaat
moet gebruiken kan en zal bestuurlijke en politieke ruimte ontnemen. Als schaalvergroting ertoe leidt dat het gewicht dat een infrastructureel project voor inwoners heeft uit
het oog verdwijnt, zullen burgers klagend passief worden.
In individuele dienstverlening (categorie 1) staat nabijheid centraal. Mens- en contextgedreven werken en organiseren is de passende vorm. De kleine gemeente of de gemeente met veel dorpen en kernen is veel beter in staat verbinding te maken en vanuit
de context van de burgers te denken en te organiseren. We zien in die gemeenten veel
bestuurders die voldoen aan de kerncompetentie die we onder de vorm van organiseren van diensten voor leefbaarheid (categorie 4) beschreven hebben.
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Diensten voor leefbaarheid (categorie 4) raken vooral de kwaliteit van een college. Als
een college overzicht kan ontwikkelen, onderscheid kan maken in activiteiten en vormen van organiseren, veel waarneemt en vooral de burgemeester een voldoende open
oriëntatie heeft, zodat hij/zij in staat is evolutionaire processen waar te nemen en te
beïnvloeden op een manier die past, dan is zo’n college geschikt om een gemeente te
leiden – ook een gemeente die groot is en gedifferentieerd bestuurd moet worden voor
individuele diensten in buurten en kernen. Zo’n gemeente kan bovendien een krachtig
onderbouwd standpunt innemen tegenover de rijksoverheid.

Een zelfbewust gemeentebestuur
In de huidige samenleving worden politici steeds vaker gekozen op concrete ideeën
die mensen aanspreken of hun belang honoreren. Een ideologisch verhaal of partijprogramma geeft er samenhang aan. Concrete ideeën komen steeds minder vaak uit zo’n
programma voort. In een samenleving waarin mensen van zichzelf uitgaan in plaats van
een ideologie of partijprogramma, krijgen diensten voor leefbaarheid en persoonlijke
diensten steeds meer gewicht ten opzichte van standaarddiensten en infrastructuur, die
als vanzelfsprekend goed moeten zijn. Het lokale, het persoonlijke, het specifieke komt
centraal te staan. De binding van de lokale politicus aan dat lokale en specifieke nodigt
uit tot een zelfbewust gemeentebestuur dat eisen stelt aan provincie en rijksoverheid
en niet tot een gemeente die uitvoerende organisatie wordt van het rijk.
Er kan gemakkelijk spanning tussen college en ambtelijke organisatie ontstaan, als
laatstgenoemde van regels en systemen en protocollen blijft uitgaan. In colleges zal
het mogelijk leiden tot discussie en machtsstrijd of conflict tussen degenen die de
contextgedreven categorieën 1 en 4 het passende gewicht willen geven en degenen
die contextgedreven diensten vanuit categorie 2 en 3 willen verzorgen. Dat doen ze
door individuele diensten te labelen als contextgedreven maar ze systeemgedreven te
organiseren en uit te voeren. De gemeentesecretaris en de directie zitten – gegeven de
ontwikkelingen van de afgelopen decennia – vaak in het hart van zo’n discussie of conflict. Het voordeel van die spanning is dat het bijna altijd een uitstekende start mogelijk
maakt naar overgang op het Gemeentelijk Bedrijfsconcept: men is eraan toe.
Het spreekt voor zich dat een gemeente niet van de ene op de andere dag in staat
is zo gedifferentieerd te werken en zich op te stellen conform deze indeling. Maar
bovenstaande geeft wel een lijn aan voor gemeentelijk beleid over vragen als: hoe
positioneert ze zich, wat is een goede schaal, hoe kijkt ze naar andere organisaties,
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over welke competenties moet de gemeentelijke organisatie beschikken, wat moet
de leiding van de ambtelijke organisatie kunnen? Duidelijk is ook dat de werkwijze
van een college in verbinding met ambtenaren bij het volgen van het Gemeentelijk
Bedrijfsconcept op een andere leest geschoeid wordt. Alleen al de eis dat de ambtelijke
organisatie voor categorie 1 in staat moet zijn van buiten naar binnen en van beneden
naar boven te organiseren, vraagt overzicht van een college in vormen van organiseren
en herkenning van de competentie van de leiding van de gemeentelijke organisatie.
Met dit inzicht wordt voor veel colleges het zoeken en aftasten beëindigd om een lijn
te vinden voor een passende schaalgrootte en om samenwerking met andere gemeenten aan te gaan. Besparingen worden bereikt bij kwalitatieve verbetering, omdat
passend werken overeenkomstig de vier categorieën van het bedrijfsconcept gepaard
gaat met zeer forse effectiviteitsverhoging. Het bestuur van een gemeente wint aan
zelfbewustzijn, wat in duidelijkheid van beleid naar gemeenteraad, inwoners en rijksoverheid tot uitdrukking zal komen. Het trekt mensen en organisaties aan die er hun
toekomstverwachtingen mede op baseren.

Naar een gemeente die gedifferentieerd werkt en organiseert
De overgang op een ambtelijke organisatie waarin voor elke categorie van activiteiten
een passende vorm wordt gebruikt, kan geleidelijk worden ingevoerd, maar is voor een
college direct en volledig aan de orde. Vooral de overgang op een benadering waarbij
inwoners als persoon in hun context centraal staan (categorie 1) is een forse: regels
kunnen niet langer leidend zijn maar er moet tegelijkertijd en voorlopig nog wel aan
die regels in de bediening zijn voldaan, als je op die bediening terugkijkt. Anders gezegd: regels zijn toets, kunnen niet gevolgd worden als een protocol of handleiding die
anderen iets opleggen. Accepteer dat het streven naar volmaaktheid en totale zekerheid en veiligheid niet realistisch is.
Soms zullen (bestaande) regels niet blijken te passen bij de mogelijkheden en omstandigheden van een persoon in diens context. Voor medewerkers die gewend zijn op
systemen, regels en voorschriften te vertrouwen is het niet even het leren van een ander
handelingsrepertoire. Het is een overgang op een andere betekenisgeving die niet cognitief uit een boek aan te leren is: je gaat uit van de persoon die voor je staat en je wilt
diegene helpen in diens context. Je maakt een inschatting van de situatie uitgaande van
de leidende principes van de organisatie, doet wat voor die persoon in die omgeving
passend en helpend is. Je registreert wat nodig is om een verloop in de tijd te kunnen
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volgen, wet- en regelgeving gebruik je als toetsend kader achteraf, niet als voorschrift
voor je handelen. Dit is volstrekt anders dan het volgen van een rationeel ontworpen
systeem, waarmee iedereen op een gegeneraliseerde manier bediend wordt.
Intussen zien we dat inspecties en centrale overheden – kijk naar het bestuursakkoord
tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – daar oog voor hebben. Zij worstelen met het probleem hoe je ruimte respecteert maar er zeker van kunt zijn dat het
de goede kant uitgaat. Het antwoord is: gebruik het Gemeentelijk Bedrijfsconcept als
toets en gebruik bij contextgedreven vormen van werken en organiseren effectiviteitsratio’s. Wie dat niet aanvaardt leeft op gespannen voet met decentralisaties.
Categorie 4 activiteiten vragen een gelijksoortige houding van medewerkers: open,
met niet alleen oog voor individuele vragen maar vooral ook voor de context waarin
inwoners leven en werken. Sommigen van hen zullen net als het college in staat (moeten) zijn evolutionaire processen te herkennen en overzicht nodig hebben om effecten
van beslissingen en interventies in te schatten en waar te nemen. Voor de ‘front-office’
betekent deze categorie vooral dat er medewerkers werken die behulpzaam zijn – zoals
inwoners dat ervaren – en die kunnen herkennen hoe de gemeentelijke organisatie en
haar opstelling inwoners al dan niet lijkt te ondersteunen.
De activiteiten in categorieën 2 en 3 vragen niet zozeer om een andere werkwijze dan
de huidige. Systeemgedreven vormen van organiseren domineren. Er is echter in de
loop der jaren vaak zo’n modelmatige benadering ontstaan dat de efficiency in deze
categorieën (soms zeer fors) kan verbeteren. De effectiviteit kan nog verder worden
versterkt als samenwerking met andere gemeenten wordt aangegaan, zodat uitnutting
van kennis en kapitaal verhoogd wordt.
Bij onze wijze van zien wordt de overgang op het Gemeentelijk Bedrijfsconcept en de
implementatie ervan in de praktijk geforceerd door decentralisatie. Het begint met
individuele diensten. Het is daarbij van groot belang dat een college herkent of een
organisatie die overkomt systeemgedreven is georganiseerd, terwijl een mens- en
contextgedreven vorm de passende is. Het is het begin van een transformatie: een
overgang van de bestaande vormen van organiseren en werken naar nieuwe vormen.
(Zie de toelichting Transformeren in organisaties op www.bascole.nl/wat-we-doen.) Dat
heeft een hoge moeilijkheidsgraad. Decentralisatie is een grote kans om die mogelijk
te maken. Wat daarbij komt kijken en hoe je dat kunt aanvliegen laten we zien in een
routebeschrijving voor decentralisatie jeugdzorg.
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Werken met het Gemeentelijk Bedrijfsconcept:
Een route voor decentralisatie van jeugdzorg
Introductie
De rijksoverheid heeft het voornemen om met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg niet meer bij provincies maar bij gemeenten te leggen. Het is een
beweging die past bij het inzicht dat de context van het kind minstens zo belangrijk is
als het kind zelf om het hem of haar mogelijk te maken een zo zelfstandig mogelijke
positie in de samenleving te veroveren. Dat er ook nog financiële overwegingen een rol
bij spelen, spreekt in deze tijd voor zich.
De wetgever drukt zich anders uit. De Raad voor de rechtspraak zegt in zijn advies (dd.
8/11/12) over de decentralisatie:
Het Wetsvoorstel voorziet in een decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en
zorg voor jeugd en ouders naar gemeenten, zowel bestuurlijk als financieel. Met
deze stelselwijziging krijgen zij volgens de Memorie van Toelichting (MvT) de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden: afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de individuele behoeften en het eigen
probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en sociale omgeving.
Door de verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering tot en met de (zware) gespecialiseerde zorg en de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering bij gemeenten te leggen,
wordt het volgens de MvT makkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. Concreet komt het Wetsvoorstel erop
neer dat de reeds bestaande verantwoordelijkheid van de gemeenten met betrekking tot jeugdigen wordt uitgebreid met de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de
gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz), zorg
voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb), ggz in het kader
van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Met het Wetsvoorstel worden andere wetten gewijzigd danwel ingetrokken (onder
andere BW, WjZ, Sr, AWBZ, Zvw, Wmo).
Wie het volledige advies van deze Raad leest, merkt dat hij vindt dat het wetsvoorstel
onvoldoende expliciteert. Het advies roept feitelijk op tot een verdere verfijning van
systeemgedreven contextloos organiseren.
Sommigen menen dat de zin van het advies van deze Raad is dat er een dam wordt
opgeworpen tegen populistische politici die de zorg voor de jeugd kunnen uitbuiten.
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Afgezien van de vraag hoe dat eruit zou kunnen zien, lijkt het meer op depreciatie van
een politiek besluitvormingsproces waarbij inwoners in staat zijn een wethouder en een
college ter verantwoording te roepen of correcties aan te brengen.
Natuurlijk zal in een rechtsstaat ervoor worden gewaakt dat iemand niet zomaar uit
zijn huis kan worden gezet of een kind niet zomaar uit huis geplaatst. Grondrechten
van burgers moeten worden veilig gesteld. Een rechter hoort te oordelen of degenen
die zo’n voornemen hebben in de positie zijn dat te doen, competent zijn, passend te
werk gaan en de maatregel proportioneel is. Echter, dit advies van de Raad gaat veel
verder dan dat. Het gaat de brug over naar organiseren en parkeert in de contextloze
systeemgedreven vorm. Het advies versterkt de problemen van jeugdzorg, leidt tot ineffectiviteit, is vervreemd van de realiteit, zal de kwaliteit van jeugdzorg doen afnemen
en de kosten doen oplopen.

Vanuit context: het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden
Kinderen worden gevormd in en door hun omgeving, aldus de strekking van dit bekende Afrikaanse gezegde. Familie, vrienden, goede kennissen of buren, docenten, de
agent op straat, de winkelier – allemaal mensen die tezamen een omgeving vormen
waarin kinderen veiligheid en geborgenheid ervaren, normen en waarden leren, kennis
opsteken, ervaringen opdoen. Maar ook de straat, buurt, de school, het speelveldje, de
geasfalteerde weg, de fiets, de bus en de trein of drukke weg zijn van invloed. Het zijn
dit soort relaties en omstandigheden waarin kinderen kunnen uitgroeien tot evenwichtige, gelukkige volwassenen. Sommigen noemen het de invulling van een pedagogische civil society.
Het kan er ook heel anders uitzien: ouders vallen soms weg, opvoeders komen in
moeilijkheden of lopen vast, omgevingen worden onveilig. Soms zijn kinderen tot
minder in staat dan wij van hen in onze cultuur verlangen. De overheid biedt dan
ondersteuning op vrijwillige basis: jeugdhulp. Soms neemt de overheid de verantwoordelijkheid voor het kind echt over. In beide gevallen kan er opvang buitenshuis zijn.
Het totaal van deze ondersteuning in Nederland heet ‘jeugdzorg’. Betrokken instanties
worden daarbij geleid door het Verdrag inzake de rechten van het kind. Dat verplicht
de overheid tot ingrijpen als de veiligheid van het kind in het geding is. De vraag is:
welke normen hanteert ze dan om te besluiten dat het onveilig is geworden?
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Als jeugdzorg uitgaat van de kracht van het kind, zich vooral met het kind of jongere
bezighoudt – hoe het zich gedraagt, hoe het zich voelt, wat het wel kan en nog niet,
hoe het zo onafhankelijk mogelijk in de wereld komt te staan – dreigt het gevaar dat je
de omgeving als bijkomstigheid gaat zien. Alsof je van een kind of jongere steeds kunt
en mag verlangen zelf te zorgen voor veiligheid en gezonde omstandigheden. Dat is
heel vaak overvragen.
Als je jeugdzorg opvat als zorg voor een voedingsbodem van waaruit kinderen groeien,
dan is ondersteuning met nadruk gericht op zorg voor omstandigheden die de verantwoordelijkheid van ouders, familie en kennissen niet ondergraaft of overneemt, maar
hun mogelijkheden verbetert en misstanden ongedaan maakt. Niet tijdelijke oplossingen, maar structurele worden dan verlangd. Dan draait jeugdzorg vooral om herstel
en verbetering van de omgeving waarin het kind opgroeit. Zowel de omgeving van het
kind als het kind zelf kan om een aanpak vragen.
Gegeven voorgaande zal enerzijds de aandacht van het gemeentebestuur uitgaan naar
het denken, werken en organiseren vanuit de context van het kind. Anderzijds zal een
gemeentebestuur de problematiek aanvliegen vanuit diensten voor leefbaarheid (categorie 4). Zo kan een buurt waarin het kind opgroeit zoveel negatieve invloeden hebben
dat de verandering daarvan effectiever is dan de individuele behandeling van het kind
en diens ‘kleine‘ context.

Ga bij decentralisatie jeugdzorg op een natuurlijke manier te werk
Het begint ermee dat het Gemeentelijk Bedrijfsconcept en de vormen van organiseren
worden gezien als landkaart en dat elke decentralisatie als verschillende reisbestemming wordt gekozen. Het voordeel van deze aanpak is dat niet alles in een keer wordt
getransformeerd, maar dat een geleidelijke overgang ontstaat en de tijdelijke onzekerheid die gepaard gaat met paradigmatische verandering beperkt blijft tot degenen
die mee op reis gaan. (Het grootste risico is dat men de landkaart niet uitleest of de
reisbestemming uit het oog verliest.)
De reisgenoten worden geselecteerd op een oriëntatie die bij deze vorm van dienstverlening past. Zij krijgen er energie van, zullen blij zijn eindelijk te kunnen werken zoals
zij vinden dat nodig is en zoals bij hen past. Degenen die er last van hebben zullen
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zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid thuisvoelen in systeemgedreven
vormen van werken en organiseren, dus bij activiteiten in categorie 2 of 3. En er zullen
functies en medewerkers overcompleet raken.
De route die wij voor ons zien bij decentralisatie van jeugdzorg is direct, natuurlijk en
heeft de vorm van een contextgedreven aanpak. Hoe kun je anders wegkomen uit
systeemgedreven jeugdzorg als je niet van meet af aan een contextgedreven werkwijze
volgt, ook om het opnieuw in te richten?
Voorbereiding in 2013
Het college neemt kennis van deze notitie en neemt een besluit over het al of niet
overnemen van het Gemeentelijk Bedrijfsconcept. Dat besluit komt erop neer dat men
binnen de ambtelijke organisatie daarnaar wil gaan werken en organiseren. Het college
deelt passende activiteiten (in deze routebeschrijving is dat jeugdzorg) in bij categorie 1.
De essentie is dat:
• Het totale college dat besluit neemt en voorlegt aan de gemeenteraad;
• Medewerkers worden geselecteerd die mens- en contextgedreven kunnen werken
en leidinggevenden die contextgedreven kunnen organiseren. Ze dienen een
externe oriëntatie en overzicht te hebben. De gemeentesecretaris en directie
faciliteren dat proces;
• Het lid van het college van B en W dat jeugdzorg in portefeuille heeft, staat in
direct contact met medewerkers die in de organisatie verantwoordelijk zijn voor
het komen tot de goede opstelling. Het collegelid geeft sturing aan het proces
en ziet erop toe dat de passende vorm van organiseren ingevoerd en gebruikt
wordt. Eventueel intervenieert hij/zij wanneer er systeemgedreven gestuurd en
georganiseerd wordt. Het college kan besluiten dat de gemeentesecretaris of
een door hem of haar aangewezen ambtenaar de portefeuille draagt en een
wethouder er toezicht op uitoefent. Maatgevend is dat de mens- en contextgedreven vorm van werken en organiseren daadwerkelijk ontstaat, zowel in de
ambtelijke organisatie als bij de zorgorganisaties en dat het college de besluiten
neemt.
Inventarisatie in 2013
Degene die namens het college de verantwoordelijkheid draagt voor jeugdzorg, is
nauw betrokken bij de keuze van een beperkt aantal medewerkers uit de ambtelijke
organisatie die in staat worden geacht mensen te selecteren op een sociale en open
oriëntatie. Ze treden in overleg met Bureau Jeugdzorg om inzicht te krijgen in de
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cliënten, hun casuïstiek en door welke organisaties die cliënten nu worden geholpen.
Ze treden in overleg met die organisaties en gaan na in hoeverre dat overzicht volledig
is, in welke vorm van organiseren die cliënten nu geholpen worden en wat de verwachting is. Degene die namens het college de verantwoordelijkheid draagt voor jeugdzorg
stelt aan de hand van alle verzamelde informatie een overzicht op en legt dat voor
aan het college. In dat overzicht is aandacht voor onder andere: aantal, zwaarte van
de gevallen, waar wel en waar niet mens- en contextgedreven wordt gewerkt. Welke
organisaties al zichtbaar over leidinggevenden en medewerkers beschikken die vanuit
een open en een sociale oriëntatie denken en werken en de problematiek benaderen.
Inschatting van het aantal medewerkers dat ingezet moet worden en de gewenste
competentie ervan.
Als gemeenten de decentralisatie van jeugdzorg hebben uitbesteed aan een regionaal
verband, is het wenselijk dat besluit tegen het licht te houden. Het gaat om de vraag of
uitbesteding de afstand tussen jeugdzorg en de context van het kind in de gemeente
te groot maakt.
Diepere inventarisatie in 2013
Met elke organisatie waarmee men verder denkt te gaan, gaat de wethouder in gesprek. Daarin komt aan de orde:
• de medewerkers en leidinggevenden waar de gemeente mee verder zou moeten,
gezien vanuit de betreffende organisatie;
• een profiel van die medewerkers;
• het financieringsbeslag voor de komende drie jaar, gezien vanuit die organisatie.
Wezenlijk is dat de inventarisatie kan dienen als nulmeting, zodat de gemeente in staat
is de wijze van mens- en contextgedreven werken en organiseren al in de loop van
2014 zichtbaar te krijgen. En of die organisatie (of delen ervan) zou moeten transformeren. Opnieuw wordt dit voorgelegd aan het college. Tevens wordt het verband
met de overgang van de gemeentelijke organisatie op uitvoering van het gemeentelijk
Bedrijfsconcept aan de orde gesteld.
Routebeschrijving in 2013
Daarin komen aan de orde: leidende principes en een keuze hoe men verder wil met
welke organisatie en waarover het gesprek dan zou moeten gaan, zoals medewerkers,
gewenste vorm van organiseren, samenhang met andere organisaties, de werkwijze
van de gemeente naar die organisaties. De financiering die de gemeente denkt nodig
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te hebben voor de komende drie jaar. Gesprek met het provinciaal bestuur over financiering en overname, waarbij de gemeente vasthoudt aan de werkwijze en vorm van
organiseren van individuele dienstverlening (categorie 1). Opnieuw wordt dit voorgelegd aan het college, maar nu ter besluitvorming. Tevens wordt het verband met de
eigen organisatie aan de orde gesteld.
Uitvoering 2014
In die uitvoering staat centraal hoe je medewerkers selecteert met en uit jeugdzorgorganisaties die in staat zijn de mens- en contextgedreven vorm van werken te doen bij
de verantwoordelijkheid voor cliënten die de gemeente overneemt en leidinggevenden
van zorgorganisaties die in staat zijn daarnaar te organiseren. Zij allen gaan mens- en
contextgedreven aan het werk. Indiceren wordt door de medewerkers ‘in het veld’
gedaan: niet via een database maar via een beschrijving die voor leidinggevenden,
betrokkenen, rechters te volgen en te doorgronden is. De financiering is lumpsum.
We gaan hier niet verder op de uitvoering in, maar merken wel op dat het vanuit een
bestuurlijk standpunt wezenlijk is dat de ruimte die aan medewerkers wordt gelaten
ook effectief wordt gebruikt, zodat deze vorm van financiering verantwoord is. Om die
reden leggen we de nadruk op effectiviteitsratio’s die in hun trendmatige ontwikkeling
worden gevolgd. We denken dan aan o.a. ratio’s op het gebied van: recidive, omvang
van uitkeringen, in aanraking komen van cliënten met justitie, meldingen bij de politie
over misdragingen of overlast per buurt, kern of wijk, enz. De gegevens kunnen, waar
ze helpen als sturingsratio’s, per cliënt en medewerker worden gegroepeerd. Dan zijn
we aan de binnenkant van uitvoerende organisaties beland. Het college dient te weten
of die gegevens worden bijgehouden, hoe ermee gewerkt wordt en hoe de trendmatige ontwikkeling ervan is.
Per half jaar maakt het gemeentebestuur een inschatting of bijstellingen mogelijk of
nodig zijn. De verwachting is dat de inspanning per cliënt en medewerker in het eerste
jaar zal oplopen om daarna geleidelijk te dalen tot een verbetering van tenminste 30%
per ratio. De resultaten kunnen en moeten soms leiden tot een gesprek met de leiding
van een zorginstelling, met diensten binnen de gemeente of een andere overheid. (Het
totale bedrag dat nu in jeugdzorg omgaat – 3 miljard euro – kan naar onze inschatting in een periode van 5 jaar met 1 miljard omlaag. Echter, zodra dit als doel wordt
gesteld dat men systeemgedreven wil bereiken, gaat het meer dan 3 miljard kosten bij
teruglopende kwaliteit.)
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Stand van zaken tweede helft 2014
De organisaties actief in jeugdzorg, geven de provincie eind eerste helft van 2014, of
zoveel eerder als mogelijk, een overzicht van door gemeenten aanvaarde, geplaatste en
ongeplaatste medewerkers. Mét de taken die binnen die organisaties zijn overgebleven. (Want het lijkt niet zinvol om bijvoorbeeld reclassering en de regie bij en na het uit
huis plaatsen van kinderen, volledig bij gemeenten onder te brengen.)
Van taken die niet gedecentraliseerd zijn wordt nagegaan welke vorm van organiseren
het beste past. Daarbij kunnen delen van organisaties worden samengevoegd en weer
andere opgeheven. In het laatste kwartaal van 2014 besluit de provincie na overleg
met de leiding van deze organisaties en met gemeenten hoe ze ermee verder willen en
hoe de financiering daarvan wordt geregeld.

De aanpak van overige categorie 1 activiteiten van een gemeente
De aanpak die we voor jeugdzorg beschreven honoreert het feit dat directies van
gemeenten op dit moment organiseren, denken en werken vanuit systeemgedrevenheid. Systeemgedrevenheid moet voor categorie 2 en 3 activiteiten vooral blijven! Wel
is ondersteuning door het rijk via het beschikbaar stellen van systemen die het medewerkers van gemeenten mogelijk maken standaarddiensten passend aan inwoners aan
te reiken zeer voor verbetering vatbaar. Zulke systemen maken het tevens mogelijk dat
medewerkers ook inwoners kunnen helpen als ze buiten het gemeentehuis mens- en
contextgedreven bezig zijn!
En er is veel ergernis te voorkomen, tempo te winnen en geld te verdienen als de
modelmatige aanpak van infrastructuur door gemeenten niet meer dogmatisch wordt
afgespeeld.
Het past bij individuele dienstverlening (categorie 1 activiteiten) dat activiteiten die
daarin passen één voor één worden losgemaakt uit bestaande werkwijzen. De arbeidsrechtelijke kwesties en de facilitaire voorzieningen om het daarheen te leiden, blijven
onder verantwoordelijkheid vallen van de directie van de ambtelijke organisatie. Dat er
na verloop van tijd een structuur zal ontstaan waarbij iemand de leiding heeft over de
medewerkers die de portefeuille jeugdzorg en/of andere vormen van individuele dienstverlening verzorgen is vanzelfsprekend, maar geen onderwerp om je nu druk over te
maken. Die structuur zal uit de nieuwe werkwijze voortkomen, net als degene die er
leiding aan geeft. Wel zal het nodig zijn alle vormen van organiseren zo zuiver mogelijk
te houden en dat te bewaken. Voordat je het weet – soms ongewild, vaak ongemerkt –
doet men het weer op de oude manier.
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De gedachte dat ondernemingsraden tegen deze beweging zouden zijn, komt niet
overeen met wat wij meemaken. Doordat de leden ervan allang inzien dat de systeemgedreven vorm van organiseren niet past bij individuele dienstverlening, zijn zij vaak
stimulans voor de overgang op mens- en contextgedreven vormen van werken en
organiseren. Wel kan de regelgeving over diensten, vrije dagen, beloningen, enz. die in
de loop van de tijd is ontstaan in de weg zitten. Zodra de werkgever meent dat er een
slaatje is te slaan uit het aangaan van flexibele contracten zonder de kwaliteit, competentie en inzet van medewerkers centraal te stellen – wat nu juist voorwaarde is voor
verbetering van de bedrijfshuishouding – zal de ondernemingsraad er terecht bezwaren
bij opvoeren.
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Dit is praktisch:
geen vergezicht, maar wel een transformatie
Ons verhaal in dit boekje gaat over de ordening van activiteiten die gemeenten nu
op hun bord hebben. Onze routebeschrijving voor de decentralisatie van jeugdzorg is
praktisch. Het is geen vergezicht. Mensen kunnen hun boerenverstand gebruiken en
hun hart weer laten spreken. Op die manier werken en organiseren is kwalitatief beter
en vanzelfsprekend veel goedkoper, omdat mensen het op een natuurlijke manier zelf
kunnen doen. Organiseren is niet langer een argumentenfabriek met wetten en systemen die vastzetten. Wel blijven ratio en van jezelf uitgaan bij de verschillende vormen
van organiseren in gebruik, maar ze zijn alleen dominant als het past.
Het verhaal bevat wel een visie. Die is dat binnen een rechtsstaat mensen aan de voet
van de samenleving bepalend zijn voor welvaart en kwaliteit van leven. Dat betrokkenheid, daadwerkelijk doen en oefenen, bijdraagt aan sociale samenhang. Dat je
zonder doelen te stellen resultaten kunt bereiken die met doelen stellen onbereikbaar
zijn, omdat onze groei en veel van onze wensen uit evolutie ontstaan, niet maakbaar
zijn. Dat je niet aan de top van een natie of in Brussel beter kunt weten wat past bij de
omstandigheden van mensen aan de voet van de samenleving. Dat context heel lang is
verwaarloosd en weer het gewicht moet krijgen dat het toekomt. Kortom, dat betekenisgeving grondslag moet zijn bij organiseren. Dit laatste is de echte transformatie.
We vermoeden dat bestaande organisaties deze fundamentele transformatie naar betekenisgeving niet zullen leiden. Organisaties hebben een handicap: de manier waarop
ze nu werken zet ze vast. Nieuwe technologie heeft het mogelijk gemaakt dat mensen
van zichzelf uitgaan, gemakkelijk contact met elkaar opnemen en al staande op de
steiger of in gesprek met een klant verbinding krijgen met iemand anders waarmee ze
zaken kunnen doen, werkzaamheden kunnen afstemmen, nagaan of een aanbod past.
De organisatie waarvan zij deel uitmaken neem je op de koop toe.
We steken in deze eeuw over naar technologie die ervoor zorgt dat waar we een eeuw
geleden nutsbedrijven voor moesten oprichten, nu als infrastructuur beschikbaar komt.
Kleinschaligheid en dynamiek worden de belangrijkste dimensies in veel sectoren. Dat
is nu al duidelijk zichtbaar bij informatieverwerking, video, energievoorziening, journalistiek, muziek en in het dagelijks leven. Mensen gaan het zelf doen. In de gemeente
gebeurt het!
We hopen dat dit boekje veel mensen – vooral leidinggevenden – inspireert en energie
geeft.
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