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               Decentralisaties

– Jeugdzorg
– Passend onderwijs
– AWBZ-WMO
– ‘Participatiewet’



Wat hebben gemeenten nodig?

– Genoeg tijd
– Genoeg geld
– Duidelijkheid
– Bewegingsruimte



Feit

– Hoe later de duidelijkheid, hoe minder tijd
– Hoe minder bewegingsvrijheid, hoe minder 

geld



Probleem van gemeenten?

– Geen duidelijkheid 
– Geen bewegingsruimte
– Niet genoeg tijd
– Niet genoeg geld
– Instellingen dreigen failliet te gaan 



Hoe stuurt de overheid? Vier 
uitspraken.

– Recht op zorg
– Sturen op risicobeheersing
– Sturen op de best mogelijke zorg
– Gelijkheid



Recht op zorg

– “Definitie van een oplossing is recht op een 
voorziening”

– Criteria opstellen
– Indicaties stellen
– Einde indicatie = einde hulp
– Duur en niet duidelijk of hulp echt helpt.



Sturen op risicobeheersing

– Maasmeisje en Savanna
– Beleidsregels vaststellen
– Aantoonbaar maken dat in juridische zin geen 

fouten worden gemaakt. (administratie)
– Risicomijdend gedrag
– etc



Best mogelijke zorg

– Beste zorg voor ieder deel probleem of best 
mogelijke totaaloplossing?



Gelijkeid

– Gelijke monniken, gelijke kappen? Of:
– Het besef dat het net zo fout is om ongelijke 

zaken gelijk te behandelen, als wanneer je 
gelijke zaken ongelijk zou behandelen

– Geen situatie is gelijk…



Visie

– Anders sturen
– Geen recht op zorg maar uitbouwen eigen 

kracht en kracht van het netwerk
– Sturen op oplossend vermogen ipv risico’s
– Best mogelijke totaaloplossing
– Maatwerk



Risico’s gemeenten

– Rijksoverheid laat niet los (accepteren we 
verschillen?)

– Rijksoverheid geeft geen bewegingsruimte
– Gemeenten worden het niet eens
– Verloren kennis
– etc



Risico’s instellingen

- Onduidelijkheid
- Hogere kortingen dan verwacht
- Niet kunnen reserveren
- Niet kunnen voorsorteren
- Te late duidelijkheid over contracten
- Vastgoed 
- Overige ‘frictiekosten’



Wat dan?

- Zorg dat wethouder weten wie je bent
- Werk samen met andere regionale 

aanbieders
- Maak jouw probleem ‘ons probleem’
- Heb geen dubbele agenda
- Vraag om hulp



Ben ik optimistisch?

– JA zeker. Samen kan het. Nog steeds.
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