
Inleiding 
Op 30 september organiseerde de Participatieraad Haarlem een bijeenkomst met de leden van de 

raadscommissie Samenleving. Doel was kennismaken met de leden van deze raadscommissie en 

daarnaast wilden de leden van de Participatieraad  een voor hen belangrijk speerpunt  bespreken: de 

integrale aanpak van de uitvoering binnen het sociaal domein. 

Welkom 
In haar welkomstwoord merkte voorzitter Ruth Nelemaat op dat de Participatieraad inmiddels één 

jaar en één week geleden is begonnen met haar adviestaak aan het college van B&W en de 

gemeenteraad. In deze korte periode zijn er al ruim twintig gevraagde en ongevraagde adviezen 

uitgebracht. De grootste zorg van de Participatieraad is de integrale aanpak binnen het sociaal 

domein, reden om dit onderwerp als thema voor deze bijeenkomst te gebruiken. 

Presentatie 
Eelke Blokker van het Instituut van Publieke Waarden hield een prikkelend betoog waarin hij het 

publiek meenam in een andere manier om problemen van burgers te benaderen: minder uitgaan van 

beslisbomen en standaardprocedures, maar maatwerk toepassen bij iedereen. Hiervoor is een 

cultuuromslag nodig, niet alleen bij de burgers, maar ook en juíst bij het management van 

zorgaanbieders, de ambtenaren, het bestuur en de gemeenteraad. Het vraagt om minder regels en 

procedures, de controle vooraf durven loslaten en meer verantwoordelijkheid en vooral vertrouwen 

te leggen bij de medewerkers in het veld en bij de burger. Het leverde een boeiende discussie op.  

Oogsten 
Vervolgens gingen de aanwezigen tijdens drie speeddate-rondes met elkaar in gesprek aan de hand 

van een stelling.  

Stelling 1: Maatwerk is voorwaarde voor een passende ondersteuning 

 Uitvoerders moeten van managers ruimte krijgen om fouten te kunnen maken, want van je 

fouten kun je leren. Dit betekent dat we moeten streven naar een leercultuur versus de 

huidige afrekencultuur. 

 Er wordt nog veel gewerkt met beslisbomen, het is niet altijd mogelijk hierin maatwerk te 

leveren, daarvoor moet het systeem aangepast worden aan de veranderingen.  

 Er is al veel maatwerk, maar dit is aangepast aan de organisatie, en niet aan de mens.  

Stelling 2: De Participatieraad is niet alleen een inspraakvehikel, maar ook een kennismakelaar 

(over de onverwachte, onbedoelde effecten van beleid) 

 De Participatieraad zou zichzelf tekort doen wanneer men zichzelf niet als kennismakelaar 

zou zien. Men vindt het zelfs de verantwoordelijkheid van de Participatieraad te volgen wat 

er met de adviezen gebeurt. 

 De Participatieraad is zeker een kennismakelaar, zij haalt veel kennis op door bijvoorbeeld de 

werkbezoeken die zij aflegt bij organisaties, instellingen en cliëntenraden. Op deze manier 

hoort zij wat er speelt in de samenleving, wat de voetangels en klemmen zijn en de angsten 

over de uitwerking van het beleid op de persoonlijke situatie van mensen. Deze informatie 



wordt gebruikt bij het schrijven van de gevraagde adviezen of kan aanleiding zijn om een 

ongevraagd advies uit te brengen. 

 De leden van de Raadscommissie waarderen de adviezen van de Participatieraad. Het levert 

soms een andere manier van kijken op en is soms een bevestiging van wat men al wist. De 

raadsleden lezen in ieder geval alle adviezen. 

 Zoals voor elke adviesraad is het een kunst om de resultaten van haar werk te herkennen, de 

Participatieraad is hier zeker toe in staat. Binnenkort wordt er een evaluatie uitgevoerd 

waarin ook de effecten van de adviezen op het beleid worden onderzocht. 

 De Participatieraad wordt veelal in het voortraject van de beleidsvorming gevraagd te 

adviseren of mee te denken. Dit levert al geregeld aanpassingen op in de uiteindelijke 

verordeningen of het definitieve beleid. Deze invloed is niet altijd zichtbaar, maar het is wel 

een wezenlijk belangrijk resultaat van het werk van de Participatieraad. 

Stelling 3: Het lokale sociale domein kan iedere dag een beetje beter worden ingericht. 

 Vanaf januari 2015 wordt in de praktijk de uitwerking van het beleid pas echt zichtbaar en 

zijn voortdurend verbeteringen en aanpassingen nodig. Maar het streven om elke dag iets 

beter te doen geldt eigenlijk altijd! 

 Het is belangrijk knelpunten tijdig te signaleren, zodat de gemeente snel kan ingrijpen door 

het beleid aan te passen. 

De aanwezigen wordt gevraagd hoe men nu tegen integraal werken aankijkt; 

 Er is nog steeds een grote zorg steeds dat er meerdere hulpverleners bij een gezin terecht 

komen, weliswaar gecoördineerd door het sociaal wijkteam, maar het is de vraag of het gezin 

eigenaar van het probleem blijft. 

 Belangrijk is onderscheid te kunnen maken tussen enkelvoudige en complexe problemen en 

deze als zodanig aan te pakken. 

 De gemeente moet leren herkennen welke straat er, bij wijze van spreken, schoongeveegd 

moet worden om er voor te zorgen dat de integrale aanpak van de multiproblematiek van de 

daar wonende gezinnen niet belemmerd wordt. 

 Participatieraad en de gemeenteraad kunnen elkaar ontmoeten in het herkennen van deze 

straten en het bestuur hierop attenderen. 

 De gemeente maar ook de politiek moet durven veranderen door het beleid aan te passen 

aan de praktijk; creëer ruimte voor een onorthodoxe aanpak van problemen. 

 Laat regels los en zorg dat de ambtenaren de vrijheid voelen om af te wijken van deze regels, 

gebruik de hardheidclausules. 

 Leer van fouten, maar kijk ook terug op wat er wel goed gaat. 

Afsluiting 

De leden van de raadscommissie Samenleving vinden het prettig nu de gezichten te kennen achter 

de adviezen, maar ook de achtergrond van de leden van de Participatieraad. Het geeft hen het gevoel 

aan tafel te hebben gezeten met de Haarlemse samenleving. Nogmaals een compliment over de 

duidelijke en in begrijpelijke taal opgestelde adviezen en er is ook veel waardering voor hoe de 

Participatieraad binnen korte tijd er in geslaagd is een goed werkende adviesraad te zijn. 



Ook Ruth vindt het belangrijk dat men elkaar nu in levende lijve heeft ontmoet en ze hoopt dat men 

elkaar nu sneller weet te vinden. Ze is blij te horen dat de adviezen gelezen en gewaardeerd worden. 

De integrale aanpak binnen het sociaal domein blijft de aandacht houden van de Participatieraad. In 

juli is over dit onderwerp een geslaagde rondetafelbijeenkomst geweest met een twintigtal 

organisaties in de stad. Idee is om in het voorjaar in breder verband een werkconferentie te 

organiseren waar mogelijk al de eerste praktijkgevallen besproken kunnen worden.  Ook de leden 

van de commissie Samenleving ontvangen voor deze bijeenkomst een uitnodiging. 

Ruth dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hoopt dat de leden elkaar in de toekomst vaker 

kunnen ontmoeten. 
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