
Op dinsdagavond 25 juni vond een extra raadsbijeenkomst plaats over de 3 maatschappelijke 

decentralisaties op het terrein van werk, ondersteuning en jeugdhulp. Leiderdorp werkt in deze 

ontwikkelingen samen met Holland Rijnland en richt zich daarbij specifiek op de Leidse regio. De 

concrete uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden. De gemeenten 

Oegstgeest en Zoeterwoude zijn nadrukkelijk gevraagd hierbij aan te sluiten. Bij alle nieuwe taken die 

naar gemeenten toekomen, moeten keuzes worden gemaakt. Het doel van de avond was om samen 

met de raad en het college de richting van die keuzes te bepalen. Als leidraad voor het gesprek 

dienden drie prikkelende stellingen. Op basis van deze stellingen kunnen we de volgende 

terugkoppeling geven:  

 

De gemeente verliest de regie als je de verantwoordelijkheid van de uitvoering teruglegt bij de 

professionals en burgers. 

De gemeente(raad) beperkt de regie op hoofdlijnen (kaders). Er mag niet teveel gestuurd worden op 

cijfers. Perverse prikkels moeten we zoveel mogelijk voorkomen. De uitvoering ligt in handen van 

professionals. Alleen dan kunnen we het gewenste en noodzakelijke maatwerk leveren. Dit betekent 

dat we vertrouwen moeten hebben in de professionals/hulpverleners, de huidige wijze van 

verantwoording gaan loslaten en de bureaucratie willen terugdringen. Uiteraard moeten we op basis 

van een analyse van de resultaten kunnen (bij)sturen, maar we willen daarbij kijken naar nieuwe 

manieren en vormen. Belangrijk is dat we samenwerken in de Leidse regio om in de basis hetzelfde 

aan burgers te kunnen bieden. Verschillende hulpvragen in verschillende gebieden kunnen wel tot 

andere zorg leiden - de basis moet echter voor iedereen beschikbaar zijn.   Ondersteuning en zorg 

moeten zo dicht mogelijk op de burger georganiseerd worden. Een loket is niet per se noodzakelijk. 

Wijkteams zouden taken van het loket over kunnen nemen.  

 

 

Cliënten die een uitkering ontvangen leveren altijd een tegenprestatie, tenzij medische of psychische 

factoren dit onmogelijk maken. Zij zullen daartoe elke vorm van maatschappelijke participatie, (werk, 

vrijwilligerswerk of sociale activering) moeten accepteren, mits geen sprake is van verdringing van 

reguliere arbeid.  

Er mag een maatschappelijke tegenprestatie verwacht worden van mensen die een uitkering 

aanvragen. De invulling daarvan hoeft niet per se dwingend te zijn. In eerste instantie kan worden 

aangesloten bij de doelen die een persoon zichzelf (evt. samen met coach) stelt. Er moet naar het 

individu gekeken worden. Bij personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is elke stap op de 

participatieladder een resultaat. Wederom maatwerk dus. Het gesprek met iemand die werk zoekt 

moet zo vroeg mogelijk worden aangegaan. Mensen moeten gestimuleerd worden zelf initiatief te 

nemen. Uitgangspunt moet zijn dat het beter is actief te blijven dan thuis te zitten.  

 

De weigering om mee te werken moet gesanctioneerd worden. De relatie met maatschappelijke 

partners mag dwingender, bijvoorbeeld door het stellen van voorwaarden op dit gebied bij het 



verstrekken van subsidies. De overheid moet hier met zijn regelgeving ook rekening mee houden, 

door bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen mogelijk te maken.  

 

Regionale samenwerking is noodzakelijk om tot goede afspraken te komen met zorgaanbieders. 

Lokaal maatwerk is ondergeschikt.  

Regionale samenwerking is juist nodig om maatwerk te kunnen leveren. Dicht bij huis en vroegtijdig 

ingrijpen in een gezin wordt als belangrijk gezien. Maatwerk betekent goed voldoen aan de hulpvraag. 

De jeugd- en gezinsteams kunnen hier een meerwaarde hebben. Deze teams moeten lokaal worden 

ingezet (lokaal maatwerk), maar kunnen wel regionaal worden georganiseerd of ingekocht. Een 

adequate inkoop en heldere regionale afspraken zijn belangrijke voorwaarden om lokaal maatwerk te 

kunnen bieden. Het gaat dan met name om de frontoffice. De backoffice kan regionaal worden 

georganiseerd. Regionale afspraken voor duurdere jeugdzorg ofwel jeugdzorg plus zijn wenselijk. Een 

regionaal solidariteitsfonds of verzekeringsmodel verdient daarbij de voorkeur.  

 


