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VERSLAG VAN DE RAADSMARKT TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN D.D. 17 

SEPTEMBER 2015 VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE 

HAARLEM 

Ter kennisname aangenomen: 15 oktober 2015 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer A. Azannay (GLH), de heer M.H. Brander (PvdA), de heer R.J. de Jong (VVD), mevrouw 

J. van Ketel (SP), mevrouw Z. Klazes (GLH), de heer G. Nederbragt (D66), mevrouw S. Özogul-Özen 

(SP), mevrouw E. de Raadt (CDA), mevrouw N.U. Ramsodit (PvdA), mevrouw F. Simsek (CDA), de 

heer F.N.G. Smit (OPH), de heer P. Spijkerman (D66), mevrouw A. Sterenberg (VVD, de heer 

F. Visser (CU), de heer J. Vrugt (AP) 

 

Mede aanwezig: de heer B, van Leeuwen (voorzitter), mevrouw D. Taets van Amerongen-Ingram 

(secretaris), de heer P. Haker (programmamanager) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

De voorzitter opent de raadsmarkt om 20.00 uur en heet allen welkom. Hij bedankt de leden Brander 

en Van den Raadt voor de voorbereiding van deze raadsmarkt en geeft het woord aan de heer Haker. 

 

Sociaal Domein: van transitie naar transformatie 

De heer Haker, de gemeentelijke programmamanager voor het sociaal domein, geeft de presentatie 

waarvan de Powerpointdia’s als bijlage bij dit verslag zijn opgenomen. Hij stipt de nota’s aan die sinds 

2012 in dit traject zijn besproken en vastgesteld in de raad van de Kadernota Samen voor Elkaar in 

2012 tot het transitieplan voor de specialistische ondersteuning en de verwervingsstrategie in 2014. In 

2014 is even pas op de plaats gemaakt, mede op verzoek van de raad om enige rust en zekerheid te 

bieden aan klanten en in stellingen. Maar er zijn wel al zaken geregeld om verder vorm te geven aan 

de ambitie om de eigen kracht en zelfredzaamheid de komende jaren verder te bevorderen. De 

uitvoeringsorganisatie en de wijkteams zijn in 2014 verder opgetuigd, de herinrichting van de 

basisinfrastructuur is verder gegaan en de 9 verordeningen zijn vastgesteld.  

Nu is het zaak om te gaan werken aan de transformatie om los te komen van ingesleten patronen, 

werkwijzen en de overheersing van institutionele belangen om te komen tot een toekomstbestendig 

betaalbaar sociaal domein. Het transformatieprogramma dat binnenkort in de commissie besproken 

wordt, is een werkplan dat vooral bestaat uit vragen die in en met het veld beantwoord zullen moeten 

worden om te kijken hoe men die transformatie met elkaar kan vormgeven. Het schema waarbij 

gewerkt werd met drie velden – basisinfrastructuur, sociale wijkteams en specialistische zorg – wordt 

losgelaten. In plaats daarvan gaat men aan de slag met vijf thema’s: 

 

1. Bestrijd de paarse krokodil 

Minder bureaucratie, uitgaan van de wereld van de klant en niet van de wereld van systemen. 

 

2. Organiseren van samenhangen integraliteit 

Samenwerking met Achmea, verbindingen leggen in doelgroepenvervoer, wijkgerichte zorg en 

dergelijke. 

 

3. Innoveren en ontzorgen 

Stimuleren van bewoners- en wijkinitiatieven, kanteling naar basisinfrastructuur. 

 

4. Preventie 

Leren van de casuïstiek, interventies voor de lange termijn. 

 

5. Langer zelfstandig wonen 

Zorgen voor geschikte woningen en wijken, zorg en ondersteuning in de buurt. Het Rijk heeft de 

drempels voor intramurale zorg verhoogd en dat brengt risico’s met zich mee waar de gemeente op 

moet inspelen. 
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Het eerste thema is erg ingewikkeld en gaandeweg zal men vanuit de praktijk moeten [proberen] te 

komen tot nieuwe richtlijnen en oplossingen. 

Bij het organiseren van samenhang is het nuttig in gedachten te houden dat bij een grote speler als 

Achmea als preferente zorgverzekeraar in Haarlem alleen al meer geld omgaat dan het totaalbedrag 

van de gemeentebegroting. Bij de verzekeraars zit ook veel gedetailleerde kennis waar Haarlem een 

beroep op wil doen. Maar de gemeente is dan niet de sterkste onderhandelingspartner, maar kan wel 

aanvoeren dat de opbrengst van preventie waar de gemeente grotendeels verantwoordelijk voor is, 

vooral ten goede komt aan de zorgverzekeraars. Tot de stakeholders rekent men ook de werkgevers die 

immers belang hebben bij de gezondheidsconditie van hun personeel. Huisartsen vormen een lastige 

onderhandelingspartner omdat het veelal gaat om kleine zelfstandigen.  

Het meerjarendoorzicht van het sociaal domein ziet er niet rooskleurig uit, maar omdat de geldstromen 

nu gebundeld binnenkomen zijn er nieuwe kansen voor een integrale aanpak en slimme combinaties. 

Bij innovatie gaat het vooral om de opdracht aan aanbieders om een eigen transformatieagenda op te 

stellen, met nieuwe vormen van bekostiging die niet gebaseerd zijn op louter urendeclaraties maar op 

resultaat.  

 

Binnenkort wordt de transformatienota in de commissie besproken. Op 19 november is er voor 

belangstellenden een aparte gelegenheid voor toelichting op de cijfers zoals die tot nu toe bekend zijn. 

Voorts is het de bedoeling elk kwartaal een raadsmarkt over dit onderwerp te organiseren om de 

commissie goed te betrekken bij het proces en de zoektocht. De eerstvolgende raadsmarkt zal gaan 

over de casuïstiek en de strijd tegen de paarse krokodil. 

De afgelopen twee vergaderingen is de commissie al geïnformeerd over enkele dilemma’s die de 

afdeling in de praktijk tegenkomt. Dan gaat het meestal om tegenstrijdige regels of conflicterende 

regelingen terwijl toch een beslissing genomen moet worden. Hij verwacht dat de komende tijd nog 

veel meer van dit soort dilemma’s zal opduiken als men goed aan de slag gaat met de transformatie. 

Het komt er op aan veel meer te leren denken vanuit de leefwereld van de klant die niet gebaat is met 

een verwijzing naar regelgeving, maar een oplossing nodig heeft voor zijn probleem. Gaandeweg zal 

men leren omgaan met dit soort situaties. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) zegt het lastig te vinden nu alleen over het proces te spreken terwijl ze 

inhoudelijke kant nog niet kent. Zij mist nu nog de ervaringsdeskundigheid die inzicht geeft in de 

leefwereld van de clienten ten opzichte van deze systeemwereld. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) vraagt of er ook gewerkt wordt aan mentaliteitsverandering bij clienten. 

 

De heer Haker zegt dat hij graag de casuïstiek met de commissie wil delen en dat daarom ook de 

eerstvolgende raadsmarkt daarover zal gaan. Hij wil laten zien welke situaties de ambtenaren in de 

uitvoeringspraktijk tegenkomen en hoe zij daarmee worstelen. 

Er wordt al enkele jaren campagne gevoerd om burgers te informeren welke veranderingen in de zorg 

op til zijn. Alle partijen nemen dat ook mee in hun contacten met hun klanten.  

 

De heer Visser (CU) vraagt hoe men in 2017 nog met pilots kan beginnen terwijl de bestaande 

afspraken dan aflopen.  

 

De heer Haker geeft aan dat de planning inderdaad krap is, maar dat in het hele land gemeenten met 

deze operatie bezig zijn waardoor men over en weer van elkaars ervaringen kan leren. Het is nu zo 

geregeld dat de lopende contracten nog twee keer verlengd kunnen worden. Hij zou het mooi vinden 

als Haarlem in 2017 pilots kan laten draaien. 

 

De voorzitter bedankt de heer Haker voor zijn presentatie en sluit de raadsmarkt om 21.00 uur.  

 


