
Grote opkomst regiobijeenkomst Sociaal Domein 
“We blijven met elkaar  in gesprek!” 
 
Regelmatig praat de stuurgroep de vertegenwoordigers bij over de ontwikkelingen in het sociale 
domein. Tijdens deze avonden wordt vanuit de projectorganisatie aangegeven wat de stand van zaken 
is en is er gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Op woensdagavond 19 november j.l. kwamen ruim 150 leden van gemeenteraden en 
vertegenwoordigers van Wmo-, gehandicapten-, senior- en cliëntenraden uit de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden naar Huis Het Bosch in Lexmond. Zij kregen daar - op uitnodiging van de 
Stuurgroep Samenwerken in Participatie (SIP)-  informatie over de laatste stand van zaken van de 
voorbereiding van de transities. De onderwerpen die deze avond op de agenda stonden zijn: 
bedrijfsvoering, financiën, het sociaal team en de samenwerking met zorgpartners. We blikken kort 
terug. 
 

De voorzitter van de stuurgroep SIP, burgemeester van 
de gemeente Molenwaard Dirk van der Borg deed de 
aftrap. Hij heette iedereen welkom en lichtte het doel 
van de bijeenkomst toe: “Samen met alle partners 
werkten we aan een nieuw “huis” van de drie transities. 
Het bouwwerk hiervan is nu klaar. Vanaf 1 januari 
draaien we de sleutel om en kan dit huis gebruikt gaan 
worden. Samen zorgen we ervoor dat de 
gebruiksvoorwaarden van dit huis zo gunstig mogelijk 
zijn.”  
 
 

 
Presentatie Simon de Leeuw, controller Gemeente Gorinchem 
Deze presentatie gaf de aanwezigen meer uitleg over de financiële stand van zaken. Door terug- en 
vooruit te blikken, kreeg men meer te weten over de aanpak voor wat betreft bedrijfsvoering,   
monitoring, budget en risicomanagement. In mei waren er veel onduidelijkheden, zoals meicirculaire, 
processen waren niet uitgewerkt en zorgaantallen en prijzen onbekend. In november is er veel bereikt: 
zo is de inkoop vrijwel afgerond, zijn de processen regionaal beschreven, is personeel geworven, is de 
begroting voor 2015 gemaakt en zijn er facilitaire zaken geregeld. Ook zijn risico’s geïnventariseerd en 
beheersmaatregelen uitgezet. En ondanks het feit dat er altijd spanningen zijn bij bijvoorbeeld de 
inkoop van zorg, betekent dat niet de kwaliteit daaronder lijdt. Er moet een systeem ontwikkeld 
worden dat constant de kwaliteit blijft toetsen. Want het gaat om degenen die voor zorg aan kloppen! 
 
Interactief intermezzo door theatergroep “De Kwekerij” over Het 
Sociaal Team 
Op een scherpe manier wordt het karikatuur neergezet van 
een moeder die in het huidige zorgstelsel begeleid wordt. De 
vrouw heeft geen tijd om aan haar sollicitatiebrief te werken 
omdat iedereen de zorg overneemt.  We zien een situatie 
waarin papierwerk, niet luisteren naar de cliënt, lange 
ambtelijke processen en verkeerde overdrachten aan elkaar 
geschakeld worden. De tweede scène laat zien hoe het beter 
kan gaan met hulp van een Sociaal Team: echt luisteren naar 
de wensen en behoeften van de cliënt, één aanspreekpunt, 
samen naar een oplossing kijken met zorg dichtbij. De moeder wordt in haar kracht gezet. Dit thema 
leefde enorm in de zaal en er werden veel opmerkingen en suggesties gegeven. Dit alles leidde tot een 
levendige discussie. 
 
 



 
Presentatie Harry Vogelaar, Bestuurder Syndion 
Na de pauze volgde een boeiende presentatie van Harry Vogelaar met als titel “Eerst de rolstoel, dan 
de procedures”. Daarin citeerde hij: “We bereikten al veel, maar we zijn er nog lang niet. Sterker nog: 
we beginnen net.” Hij refereerde hier aan de Nederlandse wetenschapper Jan Rotmans die vindt dat 
het geen tijdperk van veranderingen is, maar dat het gaat juist om een verandering van een tijdperk. 
Het feit is dat er niet vernieuwd kan worden als de focus ligt op zaken als regels, toetsen en controle. 
Er is nog een aantal obstakels dat moet worden aangepakt. Zo zijn er op dit moment veel regels waar 
de zorg zich aan moet houden. Ook is samenwerking vaak nog moeizaam omdat het uitwisselen van 
gegevens niet gemakkelijk is. Het Rijk decentraliseert en bezuinigt tegelijkertijd. Dat brengt risico’s 
met zich mee. Uiteraard is er een overgangsrecht 2015. Maar de zorg wordt soberder en gaat er anders 
uitzien. Vogelaar eindigde zijn presentatie met twee waargebeurde voorbeelden waarbij mensen 
jarenlang met de verschillende instanties overhoop lagen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. 
Dit omdat betrokkenen zich niet verantwoordelijk voelden en niet in actie kwamen. Zijn boodschap: 
“Laten we blijven focussen op de kwaliteit van zorg. Kijk eerst wat iemand nodig heeft en regel dat. 
Daarna zoeken we uit wie betaalt!” 
  
Presentatie Hans van den Heuvel, VGZ 
In zijn toespraak ging hij verder in op de hervorming van de langdurige zorg. VGZ is een coöperatie 
die zonder winstoogmerk de inkoop van o.a. huisartsenzorg, geneesmiddelen, paramedische zorg, 
GGZ, ziekenhuiszorg voor eigen verzekerden regelt. Ook voert zij inkoop WLZ/AWBZ uit in zeven 
regio’s, waaronder Waardlanden. VGZ organiseert de dagelijkse zorg rondom de cliënt samen met 
huisarts (POH) en de wijkverpleegkundige in het wijkteam. Zij onderkent de relatie tussen 
gezondheidsklachten en problemen op andere levensgebieden. Het uitgangspunt is om 
(gespecialiseerde) zorg dichtbij te regelen waar dat mogelijk en nodig is, waarbij de burger zoveel 
mogelijk eigen regie houdt. Landelijke ontwikkelingen bieden uitdagingen, maar ook kansen. Daarbij is 
het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven gaan. Want voor goede zorg zorg je samen. 
 
Presentatie Marko Does, voorzitter Ambtelijke Voorbereidingsgroep (AVG) 
Hij vertelde meer over de samenwerking binnen het Sociale Domein. Eerst zette hij uiteen binnen 
welk netwerk SIP actief is en vervolgde hoe het proces verliep van visieontwikkeling, het maken van 
beleidsplannen en hoe het uitvoeringsdocument tot stand kwam. Daarbij benadrukte hij dat alle 
gemaakte afspraken op schema liggen maar ook dat er nog het nodige moet gebeuren. Ook lichtte hij 
de rollen en verantwoordelijkheden toe van zorgverzekeraars en –kantoren en gemeente. Tot slot 
beschreef hij de structuur van samenwerking en bestuurlijke overlegvorm tussen de politiek en 
zorgpartijen.  
 
Paneldiscussie 
Aan het eind van de avond volgde een interessante paneldiscussie 
waarbij de aanwezigen vragen stelden aan de panelleden: Dirk van den 
Borg, Marko Does, Harry Vogelaar en Hans van den Heuvel. Daarbij 
was duidelijk te merken dat het onderwerp leefde, want er werden de 
nodige zorgen geuit, vragen gesteld en suggesties gedaan. Het panel 
beantwoordde alle vragen waar mogelijk. 

 
Afronding 
Tot slot blikte Dirk van der Borg terug op de avond, bedankte 
mensen en rondde de avond af. Daarbij overhandigde hij de 
portefeuillehouders van het sociale domein een koektrommel. 
Dit als een symbolisch gebaar hen op te roepen om met elkaar, 
maar ook met alle betrokken partijen in gesprek te blijven gaan. 
De bijeenkomst verliep in een positief kritische sfeer en na 
afloop bleef men napraten onder het genot van een hapje en 
drankje. 


