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In 2014 zijn zes leerkringen van gemeentesecretarissen ontstaan. 
Iedere leerkring kwam tussen juni 2014 en oktober 2015 vijf keer 
bijeen, steeds voor enkele uren. Onderwerp was het leiderschap 
van de gemeentesecretaris van een kleine of middelgrote gemeente 
(<100.000) in de transformatie van het sociale domein. Voor veel 
gemeentesecretarissen lag het niet voor de hand om zich te mengen 
in de decentralisatie van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke 
ondersteuning naar gemeenten; ze lieten het over aan een manager. 
Maar kan dan wel de vernieuwing voor burgers ontstaan die werd 
beloofd met de decentralisaties: meer zelf doen, meer met elkaar 
doen, meer invloed, minder bureaucratie? Door deelname aan een 
leerkring kon een gemeentesecretaris uitzoeken welke rol deze in de 
vernieuwing wilde nemen, welke acties daarvoor nodig waren en wat 
dit de gemeente als gemeenschap kon opleveren. Dit onderzoek laat 
zien dat gemeentesecretarissen een belangrijke rol kunnen spelen in 
de transformatie van het sociale domein, mits zij verlangend aan het 
werk gaan en de uitdaging aanvaarden van verkennen, uitproberen, 
refl ecteren en verhalen vertellen.  

Geïnteresseerd in meedoen met een eigen leerkring? 
Of wilt u de tussenpublicatie ‘Verlangen naar meedoen’ van mei 2015 

ontvangen? Mail dan naar sandrakensen@sioo.nl

Wordt het grijze jong een mooie zwaan? 
Zwarte zwanen zijn in Nederland exotisch; oorspronkelijk woonden 
ze alleen in Australië. Lange tijd werd hier gedacht dat alleen witt e 
zwanen bestonden; omdat we het niet kennen, kan het toch be-
staan. Zwanen spreken ook tot de verbeelding in deze publicatie over 
jeugdzorg, ondersteuning en participatie, omdat zwanen voor elkaar 
zorgen. Ze zorgen voor elkaar als paar en als paar zorgen ze samen 
voor de jongen. En als groep leggen ze kilometers in V-formatie af en 
alleen zo lukt het.
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 1. Aanleiding, doelstelling en vraagstelling

Met de decentralisatie van jeugdzorg, werk en ondersteuning per 1 januari 
2015 creëerde de centrale overheid de condities voor gemeenten om zelf 
hun beleid te maken voor jongeren, gezinnen, mensen met een handicap en 
ouderen met behoefte aan ondersteuning. Gemeenten kennen hun inwo-
ners en kunnen gemakkelijk bij hen langsgaan voor overleg. Het is daarom 
beter dat een gemeente, in plaats van het Rijk of de provincie, de onder-
steuning biedt die burgers nodig hebben, zo is de veronderstelling. De con-
sequentie van de decentralisaties is dat er een variatie aan benaderingen 
ontstaat: per gemeente kan het beleid variëren. 

Maar in plaats van de verschillen, vallen de overeenkomsten toch meer op. 
Waar zijn geen teams van uiteenlopende zorgprofessionals om zorgvragen 
te behandelen? Waar worden geen keukentafelgesprekken gehouden om 
na te gaan hoeveel steun mensen thuis nodig hebben? En welke gemeente 
deelt niet met gemeenten in de regio een uitvoeringsorganisatie voor werk 
en ondersteuning? Waar wordt niet gesproken over ‘één gezin, één plan, 
één regisseur’; ‘de eigen kracht van de burger’; of ‘de kanteling van de amb-
telijke organisatie’?
 
De macht van de routine is zo groot dat alles wat de decentralisaties los-
maakten, zo snel mogelijk in bekende vormen (organisatie, regels en werk-
wijzen) werd gezet. Misschien was de grootste vorm-puzzel wel de intensi-
vering van de regionale samenwerking: hoe doen we het sociale domein als 
gemeenten in de regio samen? Door deze aandacht voor vorm werden drie 
belangrijke fasen van vernieuwing overgeslagen: initiatief nemen, verken-
nen en verlangen. Dit werd in den lande goedgepraat met de veelgehoorde 
zin ‘eerst de transitie en dan de transformatie’. Maar wanneer alles eindelijk 
in vorm staat, want de overheveling van taken van het Rijk en de provin-
cie naar gemeenten vergde een uiterste inspanning, en alles loopt naar de 
maatstaven van de vorm, ‘er zijn geen grote incidenten en we komen re-
delijk uit met de financiën’, hoezo zou er dan nog worden vernieuwd? In 
de praktijk blijkt het een kwestie van perspectief (of framing) te zijn, want 
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wanneer er wordt gevraagd naar de noodzaak tot vernieuwen, volgt 
een vorm-antwoord: ‘we hebben nu nog drie loketten, voor iedere de-
centralisatie één; dit moet één loket worden’. Kortom, wanneer alle 
aandacht naar vorm gaat, dan wordt er niet vernieuwd. 

Het belang van vernieuwen ligt in de reputatie van het lokaal bestuur. 
Kunnen gemeenten in een andere, niet-bureaucratische verhouding 
tot burgers komen te staan? Bureaucratisch wordt hier bedoeld als: 
de regels en de gewoonten van de ambtelijke organisatie hebben 
voorrang op het specifieke verhaal en de wensen van een burger. Het 
gevolg hiervan is dat er voor burgers wordt beslist in plaats van met 
hen samen. Het is voor burgers het verschil tussen het ontmoeten van 
een systeem of mensen, mensen die hun expertise inzetten om mee te 
helpen zoeken naar mogelijkheden voor passende oplossingen.  

De decentralisatie van drie belangrijke verantwoordelijkheden naar 
gemeenten is een kans, zowel voor het lokaal bestuur als voor burgers 
om in een andere, volwassen verhouding tot elkaar te komen staan. 
Hier passen woorden bij als autonoom en zelfstandig. Maar dan moet 
deze kans wel worden gegrepen. Wie is bij machte om vernieuwing bij 
gemeenten te leiden? Vanuit hun positie als eerste adviseur aan het 
college van burgemeester en wethouders en als algemeen directeur 
van de ambtelijke organisatie, bezitten gemeentesecretarissen de bes-
te plek om dit ter hand te nemen.1 Echter, zij nemen niet automatisch 
de leiding over een vernieuwing als de drie decentralisaties. Dit hangt 
samen met twee veel ingenomen standpunten, die gecombineerd 
eraan bijdragen dat veel gemeentesecretarissen zich afzijdig houden 
van de veranderingen in het sociale domein. Deze standpunten zijn: 
verantwoordelijkheden horen zo laag mogelijk in de organisatie en de 
veranderingen in het sociale domein zijn inhoudelijk van aard en der-
halve zaak van zorg- en welzijnsprofessionals. De consequentie van 
deze standpunten is dat de drie decentralisaties worden overgelaten 
aan de (transitie)manager Sociaal Domein. Tenzij er problemen zijn, 

1  Grotere gemeenten (>100.000) werken vaker met een directie, bestaande uit de algemeen direc-
teur/gemeentesecretaris en één of twee adjunct-directeuren. Een adjunct-directeur zou tevens de 
vernieuwende rol kunnen spelen waarvoor in deze studie wordt gepleit.
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dan wordt er opgeschaald naar de gemeentesecretaris. Als het goed is.   
Kan het anders? Zo ja, hoe dan? En wat is daar beter aan? Dit actie-on-
derzoek bood gemeentesecretarissen de gelegenheid om voor zich-
zelf deze vragen te verkennen, want welke rol willen zij vervullen in de 
veranderingen in het sociale domein? Welk initiatief tot vernieuwing 
willen zij nemen? En wat willen zij daar voor doen? Deze vragen beant-
woorden, betekent een onderzoek naar persoonlijk verlangen. 

Een leider verricht een dergelijk onderzoek naar verlangen bij zich-
zelf om te leren wat van waarde is, zodat bij alles wat wordt gedaan, 
kan worden nagegaan of het goede tot stand komt. Een leider nodigt 
tevens anderen uit om ook een dergelijk onderzoek te verrichten en 
bevraagt hen op hun waarden. De variatie aan waarden boven tafel 
krijgen en met elkaar zoeken naar mogelijkheden om deze waarden 
een volwaardige plek te geven, biedt de kans op de collectieve actie 
en de vernieuwing die momenteel bij de veranderingen in het sociale 
domein voor ogen staan. Maar binnenkort wordt een nieuwe omge-
vingswet verwacht en ook hierbij kan een gemeentesecretaris een der-
gelijk leidende rol nemen, maar dan in het fysieke domein. 

De druk en de steun van een groep helpt om een onderzoek naar ver-
langen te verrichten en er mee aan de slag te gaan. Gemeentesecre-
tarissen werden daarom uitgenodigd zich samen met hun collega-se-
cretarissen in de regio of met hun managementteam aan te melden 
voor deelname aan het onderzoek. In deze samenwerkingsverbanden 
kan een gemeentesecretaris het leiderschap voor vernieuwing delen. 
Voor de leerkringen meldden zeven gemeentesecretarissen en twee 
loco-secretarissen zich. Zij deden dit afzonderlijk, met hun twee of 
drieën. Deze initiatiefnemers nodigden hun collega’s in de regio of 
provincie uit ook mee te doen en één van hen, de secretaris van Tiel 
nodigde haar managementteam uit. Zo ontstonden er zes leerkringen 
die elk vier tot zes keer bijeen kwamen tussen het voorjaar van 2014 
en het najaar van 2015. 
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Deze publicatie doet verslag van het actie-onderzoek dat we met 
elkaar in de afzonderlijke leerkringen hebben verricht. De term ac-
tie-onderzoek duidt op drie zaken: de normatieve start ervan – de drie 
decentralisaties zijn óók een zaak van de gemeentesecretaris (zie de 
tussenpublicatie van maart 2015); het met elkaar uitvinden van een 
goede rol voor gemeentesecretarissen in de veranderingen in het so-
ciale domein; en de gerichtheid op actie: behalve beschouwen, tevens 
als secretaris in actie komen en activiteiten uitproberen om er vervol-
gens weer met elkaar op te refl ecteren. We werkten methodisch met 
elkaar de fasen van waarderend vernieuwen2 door - initiatief nemen, 
verkennen, verlangen, vormgeven en vernieuwen - en we vervloch-
ten dit perspectief op veranderen met een narratieve benadering.3 Dit 
laatste deden we door veel tijd en aandacht te besteden aan het ont-

1    Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten en Wassenaar; 

2    Maasgouw, Echt-Susteren en 
Roerdalen; 

3  Tiel; 

4    Etten-Leur, Roosendaal, 
Moerdijk, Rucphen, 
Halderberge en Zundert; 

5    Assen, Noordenveld, Emmen, 
Meppel, De Wolden, Westerveld, 
Coevorden, Hoogeveen, Midden 
Drenthe, Aa en Hunze, Borger-
Odoorn; 

6    Barendrecht, Albrandswaard 
en Ridderkerk. 

1

3

4

5

6

2

2   Waarderend vernieuwen is een bewerking van ‘Appreciative Inquiry’ dat origineel is ontwikkeld door 
David L. Cooperrider. Waarderend vernieuwen ontstond in Breda speciaal voor het lokale bestuur. Zie uit-
gebreid hierover Meedoen in Breda; Een droom van een stad, Ad Baijens, Sandra Kensen, Rob Hundman 
en anderen, uitgegeven door de gemeente Breda in 2010.

3   Belangrijke bronnen voor de hier toegepaste narratieve benadering zijn: het artikel ’Two approaches of 
narrative policy evaluation compared: Evaluating a Danish neighborhood council twice’ van Sandra Kensen en Peter 
Bogason, in Advances in Program Evaluation, Volume 6, p. 70-108, JAI Press, 1999. En de trainingen van 
Gijs Meeusen in 2005-2009.
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wikkelen en vertellen van verhalen waar de waarden die er voor de 
secretarissen toe deden, uit spraken. Gerichtheid op waarden haalt de 
aandacht weg van vorm. Op deze wijze zochten we uit hoe vormen 
(regels, organisaties, functies, procedures) waarden die er toe doen, 
kunnen ondersteunen. Dit in plaats van dat vormen een doel op zich 
worden. 

De kern van waarderend vernieuwen is jezelf toestaan te verkennen en 
te verlangen. Dit is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het 
was precies wat we deden tijdens de bijeenkomsten van de leerkrin-
gen. De basisgedachte hierbij is dat iedere gemeentesecretaris op deze 
wijze voor zichzelf, stapsgewijs en in het eigen tempo, kan uitvinden of 
er een rol is te vervullen in de transformatie van het sociale domein in 
zijn of haar gemeente, en zo ja, welke. 

Deelnemers aan de leerkringen is achteraf gevraagd om aan de hand 
van de drie onderstaande vragen een kort reflectieverslag te schrijven:  

1) welk moment, aan het begin van de leerkring, herinner je je nog? 
Wat dacht je of voelde je toen, wat nu van grote betekenis blijkt te zijn? 

2) welke belangrijke verandering hebben de leerkringbijeenkomsten 
bij jou teweeg gebracht? Hoe duid je de verandering van het een naar 
het ander? 

Vernieuwen
Destiny

Verkennen
Discovery

Verlangen
Dream

Vormgeven
Design

Ik wil...

�

�

�

�
�
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3) wat is het meest bijzondere, meest sprekende moment voor jou uit 
het hele proces? Wat gebeurde er toen en wat maakte dit moment zo 
bijzonder?   

De verslagen zijn verspreid door de publicatie weergegeven. Ze zijn 
vervlochten in paragrafen die dezelfde thema’s bespreken als die wor-
den beschreven in het desbetreffende reflectieverslag. De reflectiever-
slagen tonen in het algemeen wat de bijeenkomsten de deelnemers en 
hun gemeenten brachten. 

Jezelf als gemeentesecretaris toestaan te verkennen en te verlangen, 
gaat in de regel niet vanzelf en daarom was het van belang om de bij-
eenkomsten zo te modereren dat gemeentesecretarissen zich hiertoe 
voelden uitgenodigd. Sandra Kensen vervulde, namens Sioo, interuni-
versitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, de rol van mo-
derator van de bijeenkomsten. Een moderator creëert een dusdanige 
stemming dat mensen in een bepaalde modus komen. Deze modus 
moet behulpzaam zijn voor de taak die de groep zich heeft gesteld. 
In de leerkringen ging het om een onderzoekende modus en die ont-
stond door vragend te werk te gaan, aan te sluiten bij wat er werd ge-
zegd en bij te sturen door een verdiepende vraag te stellen of door een 
andere methodische interventie, zoals bewegen naar een andere fase 
van waarderend vernieuwen of de uitnodiging te doen om te vertel-
len over een situatie waarbij wel iets was gelukt. Behalve Sandra Ken-
sen, deed tevens Guus van Bork mee aan de leerkringbijeenkomsten 
en het actie-onderzoek. Guus van Bork legde, namens het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de verbinding met de 
ontwikkelingen aan Rijkszijde en keek als co-onderzoeker vooral naar 
de mogelijkheden voor het veranderproces van gemeentelijke organi-
saties, met speciale aandacht voor het sociale domein.  

Dit actie-onderzoek is begeleid en gefinancierd door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), programma Ge-
meenten van de Toekomst, en door de Vereniging van Gemeentese-
cretarissen (VGS), commissie Persoonlijke Ontwikkeling. Zowel BZK 
als VGS wilde gemeentesecretarissen de mogelijkheid geven zich te 
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verdiepen in de grote veranderingen in het sociale domein en hun mo-
gelijke rol daarbij. 

Opzet 
In deze publicatie staan de fasen van verkennen en verlangen centraal 
en daarmee vragen en verhalen. In de volgende paragraaf, echter, 
worden eerst de negen belangrijkste lessen van deze studie op een 
rij gezet. In de daarop volgende paragrafen krijgen deze lessen hun 
volle betekenis in verhalende vorm. Paragraaf 3 gaat over verkennen, 
want daarmee begint meedoen. Echter, wat als een gemeentesecre-
taris belangrijke gebeurtenissen aan zich voorbij laat gaan en ook 
niet wordt verzocht om mee te doen? Aan de hand van een verhaal 
van een inwoner wordt nagegaan hoe dit gemakkelijk kan gebeuren, 
wat de consequenties zijn en wat er voor nodig is om het anders te 
doen. Vervolgens wordt in paragraaf 4 ingegaan op de vraag: wanneer 
een secretaris zichzelf toestaat te verkennen, waar begint deze dan? 
In deze publicatie worden een aantal wegen genoemd, zoals begin-
nen bij de persoonlijke ervaringen die iedereen heeft of eerst op zoek 
gaan naar de verhalen van anderen in de gemeente. In paragraaf 5 is 
de vraag: het vak van gemeentesecretaris wordt verschillend ingevuld, 
wat betekent dit voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten? 
En hoe kan waarderend met deze verschillen worden omgegaan? In 
paragraaf 6 worden vier situaties beschreven die in iedere gemeente 
kunnen voorkomen. Bij iedere situatie worden vragen gesteld die hel-
pen te verkennen wat van waarde is voor de mensen die het betreft, 
voor het gemeentebestuur, voor de inrichting van werkprocessen of 
voor leiderschap bijvoorbeeld. In deze publicatie wordt een pleidooi 
gehouden om te verkennen en te verlangen als gemeentesecretaris, 
ten behoeve van de transformatie in het sociale domein en de ver-
houdingen tussen burger en bestuur. Maar hoe dit te doen? Daar gaan 
de paragrafen 7, 8 en 9 over. Hoe een stemming te creëren die ver-
nieuwing mogelijk maakt? Hoe met verhalen te werken? En hoe een 
onderzoek naar verlangen te verrichten, zodat rollen en de acties die 
daaruit volgen, helder worden?  
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 2.  De belangrijkste lessen van het actie-
onderzoek met gemeentesecretarissen

1.    Het is mogelijk. Vernieuwing in gemeenten kan uitstijgen boven de 
behoudende krachten van de ambtelijke organisatie. Juist de ge-
meentesecretaris als leider kan daarvoor een stemming van vernieu-
wing creëren door zelf ook actief mee te doen. 

2.    Transformeren begint met verkennen: Welke waarden doen er voor 
ons toe? Een gemeentesecretaris kan als integratiepunt tussen ener-
zijds de verschillende wethouders en anderzijds de verschillende 
managers hier heel goed het initiatief voor nemen en er voor zorgen 
dat de verkende waarden het focuspunt van de vernieuwing blijven. 
Op deze wijze kunnen de recente veranderingen in het sociale do-
mein meer worden dan het blijven aanbieden van diensten aan bur-
gers maar dan op andere schaal en met minder middelen. 

3.    Waarden verkennen kan eenvoudig door in het goede gezelschap te 
vragen naar bijzondere ervaringen: “Vertel eens”. Een gemeentese-
cretaris die naar verhalen vraagt, blijft ook werken aan de verhalen 
die deze zelf wil vertellen.

4.    Het achterhalen en benoemen van waarden die uit een persoonlijk 
verhaal spreken, lukt wanneer er oprechte interesse is in de verteller. 
Dit vergt enige oefening, omdat meestal de zaak in plaats van het 
contact centraal staat en mensen eerder zijn gericht op het aanbie-
den van oplossingen voor de opgeworpen kwestie dan puur op de 
verlangens van de verteller. 

5.    Het is belangrijk om stil te staan bij de vraag wie het goede gezel-
schap is. Voor een gemeentesecretaris bestaat dat behalve uit colle-
geleden of collega’s uit de regio, met regelmaat ook uit mensen die 
dagelijks te maken hebben met zorg, ondersteuning en werkbege-
leiding. Professionals én burgers. Op die manier zorgt een gemeen-
tesecretaris voor ervaring uit de eerste hand. 
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6.    Een gemeentesecretaris leert waar de verandering om gaat door 
mensen te ontmoeten daar waar het gebeurt. Een gemeentesecre-
taris neemt bovendien regelmatig afstand voor de vraag: “Hè, wat 
er gaande is, ging hier het verlangen naar uit, ook bestuurlijk? Hel-
pen deze werkprocessen, deze taal, deze opzet, deze houding, deze 
mensen de doelen?” Wanneer het beter anders kan, dan wordt de 
vraag voor de gemeentesecretaris: “Wat zijn de 2 a 3 belangrijkste 
plekken voor vernieuwing voor het bestuur en mij, zodat we daar 
opnieuw kunnen verkennen en verlangen met de juiste mensen al-
daar?”

7.    Een gemeentesecretaris kan met een persoonlijk verhaal dat han-
delt over datgene dat er in de veranderingen voor hem of haar toe 
doet, nog beter de plek innemen die past bij de positie om blijvende 
aandacht te vragen voor mensen, waarden, doelen. Deze horen de 
overhand te hebben; techniek, logistiek en financiën zijn er ter on-
dersteuning om het goede mogelijk te maken. 

8.    Vernieuwen lukt het beste met de gemeenschap samen. Dit past 
ook in de nieuwe verhoudingen, waarbij iedereen verantwoorde-
lijkheid neemt én meedoet én dus invloed heeft. De gemeentese-
cretaris heeft de mogelijkheid om er alert op te zijn dat wethouders 
en/of ambtenaren in dat proces van gezamenlijk vernieuwen niet uit 
gewoonte eenzijdige besluiten tussendoor nemen. Wie meedoen, 
doen ook mee met de besluitvorming. 

9.    Met deze lessen staan relatie en proces centraal in plaats van inhoud 
en structuur. Alle aspecten hebben hun plek, maar wel in de goede 
volgorde en vanuit het geheel gezien. Op die manier kan er bewe-
ging en stroming ontstaan. 
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3.  Transformeren begint met willen verkennen

‘De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2006 luk-
te de medewerkers ook. Dan zal dat nu bij de drie decentralisaties toch weer het 
geval zijn?’. 

Deze uitspraak van een gemeentesecretaris is uit het voorjaar van 
2014 toen de voorbereidingen op de transitie, dat wil zeggen de over-
heveling van verantwoordelijkheden van het Rijk en de provincie naar 
gemeenten, in volle gang was. Uit deze uitspraak spreekt vertrouwen 
in de collega’s. En er spreekt afzijdigheid uit. Waar neemt een gemeen-
tesecretaris dan wel verantwoordelijkheid voor bij een verandering als 
in het sociale domein? En wat zou een gemeentesecretaris kunnen 
bewegen om te verkennen in hoeverre de WMO van destijds van de-
zelfde of van een andere orde is dan de nieuwe wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 2015? 

Wanneer een gemeentesecretaris meent dat verantwoordelijkheden 
zo laag mogelijk in de organisatie dienen te liggen, dan is veelal de 
toevoeging ‘tenzij er problemen zijn’. Bij bestuurlijke, organisatori-
sche en/of financiële problemen is de verwachting dat er wordt op-
geschaald. Maar wat wanneer dit niet gebeurt? Wanneer ambtenaren 
noch wethouders de gemeentesecretaris in positie brengen? 

Een voorbeeld hiervan ervoeren we op 7 september 2015, tijdens de 
laatste leerkringbijeenkomst van Drentse gemeentesecretarissen. 
Voor deze bijeenkomst hadden we drie inwoners uit Drenthe gevraagd 
of zij in gesprek wilden gaan met de twaalf gemeentesecretarissen van 
Drenthe over de veranderingen in het sociale domein. Het gesprek 
met de inwoners paste in een serie. In de Drentse leerkring hadden we 
al gesproken met zorgprofessionals op uitvoerend niveau en op lei-
dinggevend niveau; nu was de beurt aan de mensen om wie het ging. 

Iedere bijeenkomst gaf de moderator aan hoe we met elkaar zouden 
spreken, zodat het mogelijk werd om met en van elkaar te leren: we 
stellen vragen aan elkaar uit interesse, we luisteren goed naar wat de 
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ander zegt en stellen vervolgvragen die de ander verder helpen in zijn 
gedachtegang of gevoel. Fons Disch, locosecretaris en adjunct-direc-
teur van de gemeente Emmen, opende de leerkringbijeenkomst op 7 
september 2015 met de vraag: “Wanneer wij onder gemeentesecretarissen 
zijn, gebruiken we gemakkelijk woorden als 3D, sociale wijkteams, transforma-
tie. En nu vraag ik mij af, wat roepen de veranderingen in het sociale domein bij 
jullie burgers op?” De vraag was bedoeld voor Peter Leenhouts, Hans van 
den Berg en Afra Stellingwerf, alle drie inwoner van Drenthe. De eerste 
die direct antwoordde, was Afra Stellingwerf: “Onzekerheid. Niemand die 
het weet. Iedereen schuift door naar later, naar een ander persoon of naar een 
andere organisatie. Alsof niemand iets durft te doen, waarvan ze zeker zijn dat 
het mag. Ik ben acht maanden bezig geweest om een goede school te regelen 
voor mijn zoon Lasse die intensieve zorg nodig heeft. Het is alleen dankzij mijn 
inzet en die van wethouder Maurice Hoogeveen dat het op het laatste moment 
is gelukt.” 

We vroegen Afra eerst meer te vertellen. Bij wie had zij als eerste 
aangeklopt? Hoe ging dit gesprek? Wanneer besloot ze contact te 
zoeken met de wethouder? Hoe hielp hij haar? Afra vertelt over haar 
ervaringen met gemeenteambtenaren, de professionals in het sociale 
wijkteam, de scholen en de zorgverzekeraar. Ze is zo toegewijd dat ze 
wordt ervaren als lastig. En hierdoor ervaart Afra op haar beurt weinig 
bereidheid om haar te helpen in haar zoektocht – welke school vind 
ik geschikt voor mijn zoon? Durft en kan deze school de intensieve 
zorg aan? Wie is verantwoordelijk voor de financiering van de zorg 
op school en thuis? “Wanneer ik niets doe, gebeurt er ook niets”, zo vertelt 
ze ons. Bovendien merkt Afra dat niemand iets durft te doen, tenzij 
ze zeker zijn dat het mag. Uitzondering is Maurice Hoogeveen die als 
wethouder tot iedereen toegang heeft, ook bij de ministeries, en die in 
de positie is om verordeningen en beleid ter discussie te stellen.  
  
In Afra Stellingwerfs verhaal komt de gemeentesecretaris van Assen, 
de woonplaats van Afra, niet voor. Waar was deze? In het voorjaar van 
2015, toen Afra’s zoektocht volop speelde, aanvaardde de gemeente-
secretaris van Assen dezelfde functie in een andere Drentse gemeen-
te. Er was dus een wissel van gemeentesecretarissen. Tijdens de leer-
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kringbijeenkomst van 7 september 2015 konden we zowel de huidige 
als de voormalige secretaris van Assen deze vraag ook niet voorleg-
gen; toevallig waren ze beide niet aanwezig. Bij navraag bleken de se-
cretarissen niet betrokken te zijn bij Afra’s kwestie of bij soortgelijke 
vraagstukken. Zij waren niet gevraagd een rol te spelen en zij hadden 
ook geen rol genomen. Misschien hing dit samen met het perspectief 
op de kwestie: het ging er om tot een oplossing te komen. De kwestie 
werd niet geduid als een zaak om met elkaar van te leren. 

Wanneer een gemeentesecretaris zich verdiept in wat er gaande is en 
hoe het proces verloopt, wat kan deze dan wat anderen niet of min-
der goed kunnen? Op de eerste plaats kan een gemeentesecretaris een 
wethouder ontlasten door voor een betere ambtelijke begeleiding te 
zorgen. Afra had het idee dat wanneer zij niets deed, er niets gebeurde. 
Ambtenaren hadden het idee dat zij hen altijd een stap voor was. Een 
gemeentesecretaris kan, in samenspraak met de programmamanager 
Sociaal Domein, een medewerker vragen prioriteit aan een kwestie als 
die van Afra te geven, zodat de wethouder zich meer kan richten op 
zijn bestuurlijke doelen – wat wil de wethouder voor een gezin als dat 
van Afra? - en alleen dan in actie hoeft te komen wanneer bestuurlijke 
doorzettingsmacht nodig is. 

Een gemeentesecretaris kan bovendien een leergroep maken door 
samen met betrokken medewerkers en, in dit geval Afra, te verken-
nen wat moeder en zoon willen en wat de wethouder wil bereiken als 
nieuwe bestuurlijk verantwoordelijke voor jeugdzorg en ondersteu-
ning voor Afra’s gezin en kinderen als Lasse. De groep kan met elkaar 
nagaan welke kwesties ze tegenkomen om de gecombineerde wens 
van moeder en gemeentebestuur te realiseren. De groep kan met el-
kaar uitzoeken waar het Rijk barrières opwerpt en waar de gemeente 
zelf. Een gemeentesecretaris kan zich hard maken om geen genoegen 
te nemen met ‘dat kan/mag niet’, maar om in de plaats daarvan vast 
te houden aan het verkennen van mogelijkheden en de ruimte die wel 
kan worden genomen. In de groep kunnen vragen aan de orde komen 
als: Wat kunnen we met elkaar, en eventueel de hulp van anderen, al-
lemaal bedenken om toch een weg te vinden? En wat vergt dit alles 
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van ieder van ons om dit voor elkaar te krijgen? Wat leren we hiervan? 
Welke verordeningen en/of beleidsuitgangspunten leggen we beter 
voor aan de wethouder? Of waarvoor vragen we experimenteerruimte 
om iets anders te proberen? 

In Assen is er ondertussen een casusoverleg gestart met beleidsme-
dewerkers “om zo gevoel te krijgen bij wat er komt kijken bij een goede onder-
steuning en om problemen te helpen oplossen”, aldus Peter Oldejans, be-
leidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Assen. De vragen 
die wij hem stelden over de rol van de gemeentesecretaris, heeft hem 
aan het denken gezet en Peter overweegt de secretaris bij het casus-
overleg te vragen. 

Daar een manager veel heeft te regelen, is juist de gemeentesecretaris 
de aangewezen functionaris om de condities voor leren te creëren. De 
gemeentesecretaris van Halderberge, Caroline Jacobs, deelnemer aan 
de leerkring West-Brabant vertelde tijdens de laatste leerkringbijeen-
komst aldaar op 8 oktober 2015 dat zij een casusoverleg was gestart 
met de bedoeling om meer te weten te komen over hoe het sociale 
domein werkt en wat de meer fundamentele vragen zijn die juist zij als 
gemeentesecretaris kan adresseren. Bijvoorbeeld, wanneer iedereen 
zegt ‘met die jongen gaat het verkeerd aflopen, maar we kunnen nu 
toch niets doen’ dan dringt Caroline aan op breder, dieper en hoger 
kijken. Ze wil dat er tot het uiterste wordt gegaan, voor deze jongen, 
zijn familie, mogelijk toekomstige slachtoffers, alsook voor het ge-
meentebestuur dat verantwoordelijk is. Het casusoverleg vindt iedere 
drie weken plaats met jeugdzorg, WMO-consulenten en politie. Dus 
zonder de mensen om wie het gaat. Hoewel Caroline deze ook zou 
opzoeken, als ze dat nodig vond.   

In West-Brabant, in het gesprek dat volgde op Caroline’s verhaal, was 
er enige discussie over de vraag: Hoe diep en ver moet een gemeente-
secretaris de inhoud in gaan? Een belangrijk criterium is: lopen werk-
processen niet waardoor ik steeds routinekwesties moet oplossen? 
Of zijn we aan het vernieuwen en gaat het om nieuwe vraagstukken 
waarover we met elkaar nog veel hebben uit te zoeken? In het laatste 
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geval is een gemeentesecretaris nodig die meedoet, zodat het belang 
van vernieuwen en leren wordt onderstreept en het legitiem wordt om 
hier tijd voor te nemen. 

Reflectieverslag van Inge Bakker, gemeentesecretaris van Noordenveld:
“Ik herinner me het intakegesprek nog op de eerste lentedag van 2014. 
Na afloop van het gesprek liepen we langs de verbouwing van het ge-
meentehuis van Assen en ik bedacht me dat ik het een mooie opzet 
vond om met behulp van verhalen, verdieping te zoeken. Voor mij een 
nieuwe manier waarbij ik zou gaan leren hoe het moet, leidinggeven aan 
de veranderingen in het sociale domein. Hoe ik de organisatie het bes-
te kon kantelen van “de gemeente doet alles voor u” naar “wat kunt u 
zelf?” zodat we mooi op tijd zouden starten met deze ontwikkeling.

Terugkijkend op het afgelopen jaar en op onze bijeenkomsten moet 
ik concluderen dat ik zelf ben gekanteld, als mens. Ik heb niet geleerd 
hoe het moet. Ik heb wel geleerd om zelf uit te zoeken wat ik belang-
rijk vind, om gesprekken aan te gaan en om dit te blijven ontwikkelen. 
Daarbij heb ik ook ervaren dat het belangrijk is om onderweg de men-
sen om je heen te vertellen wat je doormaakt, welke nieuwe inzichten 
je opdoet. Dat brengt ook weer mooie verhalen en goede gesprekken. 
Ik heb een proces doorgemaakt waarvan ik vooraf het programma 
niet kende. Dat programma heeft zich organisch ontwikkeld. Per bij-
eenkomst bepaalden we samen waar we de  volgende keer het accent 
op wilden leggen. Het was goed om het op die manier eens mee te 
maken, omdat je dan kunt inspelen op wat op dat moment actueel is 
of je bezighoudt. 

Wat ik heb meegemaakt, de openheid die het heeft gebracht en het ge-
zamenlijk leren met en van elkaar, dat wens ik ook de medewerkers toe. 

Het meest bijzondere moment van de leerkringbijeenkomsten was het 
moment waarop we met drie directeuren van andere maatschappelij-
ke organisaties constateerden dat ieder voor zich heel hard bezig is, 
voor dezelfde inwoners en dat helemaal niet van elkaar weten. Samen 
kan het zo veel beter!  
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Organisch leren, zoals wij hebben gedaan, daarvoor moet iedereen die 
meedoet wel openstaan, want het lukt alleen wanneer iedereen zich 
kwetsbaar durft op te stellen en van elkaar wil leren”.

Reflecties van twee andere Drentse secretarissen.
Fred Snoep van Aa en Hunze vertelde dat “de leerkringen hebben mij diep-
gang gebracht op het sociaal domein. Ze hielpen me om meerdere perspectieven 
te hanteren. Ik kon beter kiezen op welke thema’s ik mezelf ook in positie wilde 
brengen, zoals op de manier waarop we ook in Aa en Hunze met inwoners in 
gesprek gaan en hoe we samenwerken. De leerkringen hielpen me ook echt om 
anderen te motiveren om contact met buiten te leggen!” En Peter Post van 
Borger Odoorn gaf terug “We hadden echt een hele goede, vertrouwde sfeer. 
We hebben heel inhoudelijke materie aan de hand gehad, maar dan wel vanuit 
een leerstand hoe ook wij als secretarissen daarmee om kunnen gaan. Zo kan het 
dus ook: met het veld in gesprek gaan. Ik vond het prachtig!”

Als secretaris een rol in de transformatie van het sociale domein krij-
gen of nemen, betekent ten eerste als secretaris willen verkennen wat 
er gaande is en willen nagaan wat een secretaris kan toevoegen. Maar 
er is nog iets te doen voor een secretaris die besluit een rol te nemen, 
namelijk verlangen het systeem in te mogen. 
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 4.  Als secretaris verlangen het systeem  
in te mogen

“Een belangrijke les van de leerkring is: je moet actief het systeem in, want dit 
gaat voor een gemeentesecretaris niet vanzelf. Ik woonde voorafgaande aan de 
zomerperiode op mijn initiatief een bijeenkomst bij van een sociaal wijkteam en 
dat was uiterst leerzaam. Bijvoorbeeld dacht ik dat het team al vaker bijeen was 
geweest, maar dat bleek niet het geval. Ik moest mijn aanname dus bijstellen 
over de frequentie van de teamvergaderingen. Nu kon ik navragen wat die fre-
quentie bepaalde. Bovendien hoorde ik dat in het team het goede gesprek werd 
gevoerd, bijvoorbeeld over de contacten met huisartsen, want daar melden de 
meeste mensen zich indien er iets aan de hand is; niet bij dit sociaal wijkteam”. 
Barbera Silvis-de Heer, gemeentesecretaris van Etten-Leur vertelt tij-
dens de laatste leerkringbijeenkomst van West-Brabant op 8 oktober 
2015 over de opbrengst van een voorgenomen activiteit. Het was Bar-
bera gelukt om een sociaal wijkteam in actie te zien; eerder had een 
andere deelnemer aan de leerkring West-Brabant ons laten weten dat 
hij niet had kunnen aanschuiven bij een gebiedsteam. Het gebieds-
team was daar nog niet klaar voor, had hij te horen gekregen van de 
manager Sociaal Domein. Dit roept veel vragen op, zoals wanneer is 
het team wel klaar om gasten te ontvangen? En hoezo wordt het team 
afgeschermd? Voor een groep is het cruciaal te weten wat ieders rol en 
bijdrage is; is er misschien onvoldoende stilgestaan bij de vraag wat de 
secretaris komt doen in het gebiedsteam?

Want wat vertelt een secretaris wanneer deze zichzelf uitnodigt voor 
een sociaal team of een gebiedsteam? Een secretaris komt lijfelijk 
ervaren wat er gebeurt daar waar de belangrijkste besluiten worden 
genomen; welk traject gaat een persoon of gezin in en hoeveel gaat 
dit kosten? Een secretaris doet mee met een teamvergadering in een 
onderzoeks-modus: kijken, ervaren, luisteren en bevragen om uit te 
zoeken wat een secretaris, op de plek die deze inneemt, kan doen om 
de innovatie te realiseren die het gemeentebestuur voor ogen heeft. 
Een sociaal team of een gebiedsteam besluit over de zorg, hulp en on-
dersteuning die mensen krijgen van de gemeente. Is het goede zorg, 
hulp en/of ondersteuning? Helpt het de bewuste mensen echt vooruit? 
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Hebben de mensen die het betreft hun invloed kunnen uitoefenen? 
Is het administratief, inclusief het aantal betrokken professionals, te 
hanteren voor de ontvanger van zorg of hulp? Hoe lukt de aansluiting 
met de huisartsen die tevens het recht van doorverwijzen hebben? 
Welke financiële afwegingen worden gemaakt? Zijn het de goede? 

Een secretaris kan de verantwoordelijkheden voor de veranderin-
gen niet vervullen indien deze zich alleen baseert op informatie van 
papier en van horen zeggen. In de leerkring Barendrecht-Albrands-
waard-Ridderkerk ervoer één van de  secretarissen de papieren wer-
kelijkheid, op basis waarvan hij geacht werd beslissingen te nemen, 
als kil; hij wilde achtergronden en afwegingen horen. Aan de andere 
kant ervoer zijn tegenspeler, de directeur Sociaal Domein juist dat zij er 
alleen voor stond; zij had een opdracht aanvaard en ging ervan uit dat 
het daarmee ook helemaal haar verantwoordelijkheid was geworden. 
Toen dit duidelijk werd in één van de bijeenkomsten van de leerkring, 
zijn we hier met elkaar op doorgegaan. De toon van de bijeenkomst 
werd die van intervisie. Het ging immers om een diepe bespreking van 
relaties. Bij intervisie draait het om luisteren naar wat uiteenlopende 
ervaringen doen met betrokkenen, het gaat om elkaar bevragen voor 
een beter begrip en om uit te zoeken waar er ruimte zit om anders met 
elkaar om te gaan, zodat er lucht in de relatie komt.    

Soms krijgt een secretaris het papier zelfs niet onder ogen. Zo vertelde 
een secretaris in één van de leerkringen dat het beleidsplan Sociaal 
Domein in het college van burgemeester en wethouders kwam zon-
der dat de gemeentesecretaris er een reactie op had kunnen geven. De 
tijdsdruk waaronder beleidsplannen Sociaal Domein tot stand kwa-
men, was hoog in 2014, maar dit ging zelfs de bewuste gemeentese-
cretaris te ver. 

Barbera Silvis-de Heer heeft met haar bezoek aan het sociale team 
voorkomen dat ze eisen ging stellen aan het sociaal team, zoals ‘kom 
minstens maandelijks bijeen’. Bovendien hoeft ze nu ook geen oor-
deel te hebben over de relatie met huisartsen. Door actief het systeem 
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in te gaan, voorkomt een secretaris een slechts controlerende en be-
oordelende invloed van buitenaf te zijn. Door actief het systeem in te 
gaan, kan een secretaris meedoen met het verkennen van hoe de din-
gen gaan en in hoeverre het al lukt om de ambities van het bestuur ook 
in daden om te zetten. Bovendien kan een secretaris zo nagaan waar 
er meer op kan worden gestudeerd, wie daar een goede bijdrage aan 
kunnen leveren en wat de secretaris kan doen om leren te realiseren.     

De gemeentesecretarissen van West-Brabant hebben tijdens de leer-
kringbijeenkomsten veel mensen en hun verhalen de revue laten pas-
seren. Het ging steeds over de ontmoetingen in het systeem en wat de 
secretarissen naar aanleiding van deze ontmoetingen ondernamen. 
Zo pleitte de secretaris van Moerdijk, Bert Kandel, dat Jan de Deugd, 
een buitengewone opsporingsambtenaar (boa) en zijn collega boa’s, 
gelijk als de wijkagenten, een rol zouden krijgen aan de gebiedstafels. 
Jan spotte een gezin waar van alles aan de hand was en die voor over-
last in de buurt zorgde. Wisten de zorgprofessionals van het bestaan 
van dit gezin en hun problematiek? Kreeg het gezin de hulp en on-
dersteuning die het verdiende? Boa’s en wijkagenten signaleren veel, 
maar de vraag is in hoeverre zij met voldoende positie aan de juiste 
tafels zitten om hun inbreng te leveren en hun invloed te doen gelden. 
Een gemeentesecretaris kan dit nagaan, erover het gesprek aangaan 
met de betrokken managers en verkennen wat goede mogelijkheden 
hiertoe zijn. 

Een ander voorbeeld komt van de gemeentesecretaris van Rucphen, 
Fred Verheijen. Hij vernam van een indicatieadviseur dat zij was be-
dreigd aan de keukentafel. De inwoner had gezegd: “Als jij dit durft te 
verminderen, dan weet ik je te vinden”. Hierop heeft Fred een serie bijeen-
komsten voor de indicatieadviseurs georganiseerd om in verbonden-
heid te werken aan een veilige publieke zaak. De eerste bijeenkomst 
waren ook de betrokken wethouders aanwezig om te benadrukken 
dat de indicatieadviseurs er niet alleen voor staan met slechts het pro-
tocol in de hand.  
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Reflectieverslag van Barbera Silvis-de Heer, gemeentesecretaris 
van Etten-Leur:
“Aan het begin van de leerkring hadden we een bijeenkomst waarin we 
verhalen deelden met elkaar alsof we een presentatie moesten geven 
voor een bepaalde doelgroep. Ik herinner mij goed hoe we als gemeente-
secretarissen allemaal daarin een hele andere insteek hadden. Niet alleen 
maar een verhaal voor ambtenaren vertellen, maar ook bijvoorbeeld een 
verhaal aan inwoners. Op dat moment besefte ik me goed hoe verschil-
lend je als gemeentesecretaris positie kan innemen in de drie decentrali-
saties. De rol van een gemeentesecretaris is niet een vanzelfsprekende. 

Op basis van de informatie die je krijgt, is het meest makkelijke om 
een technische insteek te kiezen als gemeentesecretaris: Liggen we op 
schema? Zijn de stukken tijdig gereed voor het besluitvormingsproces? 
Is er voldoende geld beschikbaar? Worden er eventuele bezuinigingen 
gerealiseerd? Hebben we voldoende menskracht om deze nieuwe ta-
ken ook goed uit te voeren? Deze informatie komt vanzelf naar je toe. 
Maar gedurende de leerkringbijeenkomsten kwamen ook hele ande-
re vragen naar boven. Hoe gaat het nu eigenlijk in de praktijk? Welke 
belemmeringen ervaren onze inwoners en wat betekent dat voor hen? 
Hoe ervaren onze medewerkers de gesprekken aan de keukentafel?  En 
hoe werken de mensen in de sociale wijkteams met elkaar samen? Vra-
gen, die niet via papier beantwoord konden worden, maar waarbij ik 
als gemeentesecretaris zelf op pad moest gaan om te ervaren. 

Juist het delen van de verhalen tijdens de verschillende bijeenkomsten 
brachten bij mijzelf en mijn collega’s waarden naar boven. Waarden die 
we allemaal bewust en onbewust met ons meedragen door onze eigen 
prettige of minder prettige ervaringen met zorgmomenten. Het bleek 
heel mooi om onze ervaringen met elkaar te delen en elkaar zo veel 
beter te leren kennen en respecteren. Het meest bijzondere moment 
vond ik het verhaal van een collega, waarbij zij vertelde hoe zij regel-
matig een inhoudelijk overleg had en welke casus daarbij besproken 
waren. En hoe betrokken ze daarmee aan de slag was gegaan. Die be-
trokkenheid hoort voor mij ook echt thuis in het openbaar bestuur; 
daarvoor werk je voor een gemeente. 
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De leerkringbijeenkomsten hebben mij reflectie geboden op de vraag 
hoe ik als gemeentesecretaris persoonlijk om wil gaan met de drie 
decentralisaties. Door de verhalen en de opdrachten die we kregen, 
werden we uitgenodigd om juist op ontdekkingsreis te gaan. Van de 
‘technische’ plek die voor mij het meest vanzelfsprekend was, heb ik 
nu een hele andere op waarden gebaseerde kijk erbij gekregen. Dat 
is heel waarden-vol, omdat juist zo’n houding verbinding geeft met 
mensen en zorgt dat het gesprek over de dingen gaat die er in het le-
ven echt toe doen”.
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 5.  De verschillen in de groep benutten 
om jezelf als secretaris toe te staan te 
verkennen

De initiatiefnemers van de zes leerkringen (zeven gemeentesecretaris-
sen en twee loco-secretarissen) waren bereid te verkennen welke rol 
zij wilden spelen in de transformatie van het sociale domein. Zij vroe-
gen hun collega’s in de regio of van het managementteam om hier ook 
aan mee te doen. In het dagelijks leven werken zij ook samen. De de-
centralisaties stimuleerden de regionale samenwerking in Nederland. 
De tegenspelers, zoals zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties en de 
jeugdbescherming, zijn te groot voor een afzonderlijke gemeente en 
van het beperkte aantal beleidsmedewerkers van kleine en middelgro-
te gemeenten kan niet worden verwacht de benodigde expertise en 
specialisatie te leveren die nodig is. Vandaar dat mensen en middelen 
worden gebundeld. Zo wordt de jeugdzorg veelal regionaal ingekocht 
en voor de uitvoering van de Participatiewet worden regionale werk-
pleinen opgezet. Bijvoorbeeld ondertekenden Etten-Leur, Moerdijk, 
Roosendaal, Rucphen, Zundert en Halderberge in de lente van 2014 
een gemeenschappelijke regeling om gezamenlijk een participatiebe-
drijf te starten. Regionale samenwerking vindt plaats op verschillende 
niveaus: op het niveau van wethouders, managers, beleidsmedewer-
kers, uitvoerders, en gemeentesecretarissen. 

Ieder regionaal overleg, ook dat van gemeentesecretarissen, heeft te 
maken met deelnemers die hun vak uiteenlopend invullen. De ene se-
cretaris gaat dieper de onderwerpen in dan de ander. De één hecht ook 
aan contacten in de gemeenschap en de ander richt zich uitsluitend 
op het bestuur en de ambtelijke organisatie. De één is er voor een ge-
stroomlijnde organisatie en de ander is er voor een programma, zoals 
‘participatie’. De één beperkt zich tot een toets van de inbreng van de 
verschillende disciplines (communicatie, financiën, vergunningen) en 
de ander kijkt tevens naar de toon, de wijze van burgerparticipatie, in 
hoeverre de bestuurlijke waarden er goed in zijn verwoord, of er op 
inhoud de goede verbanden zijn gelegd. En de één staat verder af van 



26

een lerende, onderzoekende houding dan de ander die liever zakelij-
ker, daadkrachtiger te werk gaat. 

Deze verschillen waren er ook in de leerkringen, maar omdat de initi-
atiefnemers al bereid waren om te verkennen, hielpen zij de collega’s, 
wie dit nodig had, om dit ook eens te proberen. Bovendien zorgde 
de moderator voor een veilige setting; er stond niets op het spel – er 
hoefden geen zaken te worden gedaan of besluiten te worden geno-
men – , iedereen werd uitgenodigd datgene te vertellen wat hij of zij 
wilde, alles was in vertrouwen, en de moderator sloot aan bij datgene 
dat naar voren werd gebracht. Iedere leerkring besprak de thema’s die 
daar relevant waren. En zo doorliep iedere leerkring een uniek proces, 
hoewel er een aantal gemene delers te benoemen zijn. Zo was  de uit-
nodiging sturend: doe je mee aan een verkenning van wat voor jullie 
van waarde is in de transformatie van het sociale domein, een ver-
kenning door middel van het vertellen en ontwikkelen van verhalen? 
Echter, er was volop ruimte om zelf onderwerpen te agenderen, want 
niemand, inclusief de moderator en de co-onderzoeker, had vooraf 
scherp voor ogen wat kon worden verwacht en waar het gezamenlijke 
werk precies toe zou leiden. Deze openheid kan tevens onzekerheid 
geven, maar er werd geprobeerd deze te compenseren door de duide-
lijke begintoon: we keerden steeds terug naar persoonlijke ervaringen, 
stelden vragen en luisterden goed naar elkaar. Ondanks dit alles, bleek 
de verhalende en vragende benadering voor enkelen (<5) toch niet te 
werken en zij deden na afloop van de eerste keer niet meer mee of 
waren minder aanwezig.

Reflectieverslag van Sandra Reijmer, management-controller van de ge-
meente Tiel: 
“Tijdens de sessies ging het vaak over de vraag wat een bepaalde si-
tuatie met jezelf als persoon doet. Dat haalt menselijkheid en kwets-
baarheid naar boven. Dat schept ruimte. 

Door telkens de (op het oog relatief simpele) W vragen te stellen, kwa-
men we wel tot de kern van het betreffende vraagstuk.
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Soms werden er ook corrigerende vragen gesteld, omdat er niet zuiver 
genoeg naar elkaar werd geluisterd”.
 
De vorming van een groep en het besef dat er opeenvolgende bij-
eenkomsten zijn, helpen om ook iets anders te doen dan gewend. 
Bijzonder was het gesprek dat de Drentse leerkring had met drie bur-
gers van Drenthe. Het komt weinig voor dat gemeentesecretarissen 
met inwoners spreken over een zaak die hen beiden aangaat zonder 
daarbij zaken te doen. Het was een vrij, verkennend gesprek waarin 
ervaringen werden uitgewisseld om van elkaar te leren en waarbij  we 
stil konden staan bij de ongemakkelijke momenten. Want de woorden 
die we gebruiken om over de ander te spreken – incident, geval, casus, 
jij als burger - werken niet wanneer we tegenover elkaar zitten. En vind 
maar eens snel de goede woorden. Vooraf, zo gaven enkele gemeen-
tesecretarissen achteraf ruiterlijk toe, had een cynische reactie over-
heerst op de uitnodiging voor de leerkringbijeenkomst waarin met 
inwoners zou worden gesproken. ‘Deze drie inwoners zijn toch niet re-
presentatief?’ of ‘Krijgen we dan alleen maar verwijten?’. Achteraf had 
een secretaris ook bekend dat hij tijdens de bijeenkomst regelmatig 
dacht ‘Ja, maar…’ en zichzelf dan maande: ‘Luister nou!’. Maar hoewel 
spannend van te voren en niet gemakkelijk tijdens het gesprek, was de 
eindconclusie toch “het is ons heel goed gelukt om constructief met elkaar in 
gesprek te gaan”.  

Reflectieverslag van Hans Cats, gemeentesecretaris van Albrandswaard:
“Stel je de situatie maar eens voor. Het als training afsteken van een 
verhaal in een gezelschap dat je goed kent, kan behoorlijk ongemak-
kelijk aanvoelen. Het aanvankelijke ongemak elkaar te vertellen wat je 
beweegt, tijdens de 1e bijeenkomst, sloeg juist om in een inspirerende 
ervaring. Die omslag ervaren is een gevoel dat mij sterk is bijgebleven. 
De kracht van beelden hierbij ervaren is een element dat voor mij van 
grote betekenis is geweest.

Ik zet mijn persoonlijk handelen meer dan voorheen in voor het op-
heffen van barrières die de frontliners in het sociaal domein in de weg 
staan de goede oplossing voor cliënten te bereiken. Dit is een veran-
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dering in mijn denken over de vraag waarin ik in mijn gemeente het 
verschil kan maken om de transformatie te helpen slagen.

Het meest sprekende moment voor mij was te ervaren hoe de colle-
ga-gemeentesecretarissen, evenals ik, zich fanatiek eigenaar voelen 
van de uitdaging het kantelingsproces te laten slagen. We spraken uit 
dat de wortels van dat eigenaarschap ligt in onze betrokkenheid bij die 
inwoners, die voor hun welzijn zijn aangewezen op hulp en ondersteu-
ning. De ‘why”.

Met al deze ervaringen en inzichten kijk ik met plezier terug op onze 
leerkringbijeenkomsten”.

Ook al is het onwennig, de groep helpt dus om mee te doen met ver-
kennen. De leerkringen droegen er bovendien aan bij om elkaar als 
mens beter te leren kennen en elkaar als secretaris in alle verschillen 
te respecteren. Wanneer verschillen duidelijk voelbaar werden, werd 
geprobeerd de verschillen te benoemen. Vervolgens vroegen we naar 
achtergronden: wat maakt dat jij dit zo doet of er zo in staat? En jij? 
En de anderen? Bovendien bespraken we in hoeverre de verschillen 
elkaar in de weg zaten. Of kunnen en mogen ze naast elkaar bestaan? 
Ten slotte, wat leert een ieder van dit gesprek? Noem eens drie leer-
punten. Door methodisch en dus stap voor stap ruimte te maken en 
tijd te nemen voor de verschillen, in plaats van erover heen te stappen 
maar wel te voelen dat de ander zijn idee/werkwijze toch beter vindt, 
kan er waardering over en weer ontstaan. Dat werkt beter samen.  

Reflectieverslag van Laurens Bijl, loco-secretaris van de gemeente 
Roerdalen:
“Ik voelde me een beetje vreemde eend in de bijt in de leerkring. Ik 
was geen secretaris en toch deed ik mee, op mijn eigen verzoek. Het 
was zoeken welke rol ik dan in de gesprekken zou kunnen spelen. Die 
van toehoorder, of actieve deelnemer. Ik heb gekozen voor de actieve 
rol en kreeg de ruimte om gelijkwaardig mee te doen. Voor mij was de 
leerkring daarmee een prachtige kans om te ervaren hoe mensen (in 
dit geval secretarissen) van elkaar verschillen en toch vol passie samen 
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werken aan hetzelfde doel. Zorgen dat de gemeentelijke organisatie 
toegevoegde waarde levert in een transformerende samenleving. 

Het delen van verhalen is een mooie manier om elkaar beter te begrij-
pen. In onze persoonlijke verhalen klinkt iets door van onze idealen 
en visie op de samenleving en de ambtelijke organisatie. Ook leggen 
ze verschillen bloot in hoe je deze verandering benadert. Ik leerde 
hoe bepalend de context is waarbinnen de gemeentesecretaris ope-
reert. Het college, het management en organisatie zijn allemaal van 
invloed op de veranderruimte en veranderbereidheid. Iedere organi-
satie heeft een eigen geschiedenis waarop je voortbouwt. Het mooie 
van onze gesprekken was dat daarmee de verschillen in aanpak van 
de verandering beter te begrijpen waren. Ook al schuurde dat soms in 
het gesprek. Daar waar ik bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de 
bedoeling en betekenis van de verandering was in de buurgemeente 
meer behoefte aan houvast in structuur. Dit hielp mij in het besef dat 
je mag verschillen. Maar ook dat in Roerdalen beide nodig zijn. Omdat 
mensen verschillend zijn en iedereen iets anders nodig heeft om mee 
te doen in de veranderende organisatie.

Het delen van verhalen bleek van grote meerwaarde toen we een ge-
sprek hadden met dorpsregisseur Wendy. Haar persoonlijke verhaal 
maakte de transformatie concreet en tastbaar. Dit inspireerde ons om 
mensen als Wendy meer aandacht en ruimte te geven. Daarmee droeg 
deze leerkring bij aan de verandering waar we niet alleen over praten, 
maar die we vooral willen doen”.
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 6.  Verkennen en de goede vragen stellen

Verkennen begint met bevragen en daarmee met het ter discussie stel-
len van overtuigingen. Bijvoorbeeld de overtuiging dat de medewer-
kers ook de WMO van destijds goed hebben ingevoerd en dat dit nu 
wel weer het geval zal zijn met de drie decentralisaties. Maar vragen 
als de volgende zijn legitiem om te stellen: Is er ondertussen iets ver-
anderd om ons heen? Wat leverde de invoering van de WMO op voor 
de verschillende betrokkenen? Waar zit er ruimte voor vernieuwing en 
welke vernieuwing is gewenst, ook door het nieuwe gemeentebestuur 
dat in het voorjaar van 2014 tot stand kwam? Kan het gerechtvaardigd 
zijn dat ik als gemeentesecretaris in deze verandering een leidende rol 
neem?

In iedere gemeente leven mensen die het systeem tarten en voor wie 
geen pasklare oplossingen bestaan. Daarom zijn er aan de hand van 
praktijkvoorbeelden4 vragen geformuleerd die het perspectief van in-
woners dichtbij brengen en die stimuleren om creatief met complexe 
situaties om te gaan. Vragen openen. Ze zijn een uitnodiging om lo-
kaal zelf op zoek te gaan naar situaties als in de voorbeelden. In iedere 
situatie zijn er mensen die het concrete leven in kunnen brengen om 
zaken op een rij te krijgen, ontdekkingen te doen, kansen en obstakels 
te zien, patronen in gedrag en wat belangrijk wordt gevonden, te her-
kennen. Zo kan al doende, uit eerste hand worden geleerd over wat de 
veranderingen in het sociale domein van waarde maken. 

In veel gemeenten in Nederland worden in groepsverband voorbeel-
den besproken om van te leren. Soms doet ook een wethouder aan 
een dergelijke casusbespreking mee. In de regel doen de mensen die 
het betreft niet mee, net zo min als de gemeentesecretaris. Iets om 
te veranderen, zodat met elkaar kan worden uitgezocht wat het po-
tentieel is van de nieuwe verantwoordelijkheden, van zowel burgers 

4  De Transitiecommissie Sociaal Domein heeft met haar derde rapportage ook een uitstekend casus-
boekje Sociale Wijkteams uitgebracht. Zie www.transitiecommissiesociaaldomein.nl.
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als gemeentebestuur. Dat daarbij allerlei verschillende keuzes worden 
gemaakt, is een bron van inspiratie om te blijven leren en ontwikkelen, 
in het openbaar bestuur en de Nederlandse democratie. 

Voorbeeld 1: “Eigenlijk besta ik niet”
Midden in de stad Emmen, op een wat verwaarloosd terrein, is een 
pand gekraakt en daarnaast staat een caravan. Daar woont Jan, te-
gen de 65, met zijn twee honden. Jan heeft  geen adres, geen paspoort, 
geen verzekering en hij heeft  al 15 jaar geen dokter gezien. Zijn ge-
zondheid is slecht, en zo af en toe doucht hij bij de opvang. Jan zelf 
verzucht: “Ik woon hier wel, maar eigenlijk besta ik niet; ik weet niet 
meer hoe ik nog iets voor elkaar kan krijgen”.

Jan ontvangt AOW en gaat straks, als hij de pensioengerechtigde leef-
tijd bereikt, inkomen uit de WAO ontvangen. Tenminste, als hij een 
(post)adres heeft  en ingeschreven staat bij de gemeente, want zonder 
dat kan de WAO niet worden uitbetaald. De politie is goed op de hoog-
te van de situatie van Jan en maakt zich zorgen over het voorkomen en 
beperken van overlast. 

Peter is een sociaal ondernemer uit Emmen en hij loopt een dag mee 
met het Leger des Heils. Hij wilde nagaan of het Groningse project “ge-
woon een kop koffi  e” ook in Emmen haalbaar is. Bij dit project verzor-
gen daklozen een rondleiding door de stad en zo verdienen ze wat bij.  
Peter raakt aan de praat met Jan en er is een klik. Peter vraagt aan Jan 
of ze contact kunnen houden, om ook te kijken of Jan een stap vooruit 
geholpen kan worden. Dat wil Jan. 

Jan en Peter raken in gesprek met een handhavingsambtenaar. De ge-
meente blijkt af te willen van het kraakpand en ziet in dat er voor Jan 
dan ook een oplossing moet komen. Maar het tempo van het proces 
rond het kraakpand ligt voor Jans situatie te laag. De ambtenaar zegt 
toe te zullen helpen, maar hier komt het niet van. Het eff ect is dat Jan 
gedesillusioneerd en meer in verwarring achterblijft . Peter heeft  het 
gevoel dat hij druk moet blijven uitoefenen om voortgang te krijgen, 
maar ziet ook dat de ambtenaar het niet zomaar voor elkaar krijgt.  
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Peter en Jan gaan uiteindelijk met de wethouder om tafel en die zet 
zijn directiestaf aan het werk. Jans situatie is ook voor hen complex, en 
het is echt zoeken naar hoe ze kunnen helpen want een caravan geef 
je niet zomaar een adres en een woning is niet zomaar beschikbaar. 
Uiteindelijk wordt een creatieve oplossing gevonden door de caravan 
te registreren als een bis-nummer van een naburige straat.

De samenwerking van de gemeente, maatschappelijke opvang, politie 
en woningcorporatie leidt ondertussen nog niet tot een resultaat voor 
Jan. Uiteindelijk wil een huisarts een gezondheidsverklaring afgeven 
waarmee de woningcorporatie bereid is Jan, tegen het vigerende be-
leid in, een urgentieverklaring te geven. Jan krijgt voor het eerst in ja-
ren een eigen woning. 

Vragen
Met de WMO 2015 hebben gemeenten een bredere verantwoordelijk-
heid gekregen voor de opvang en integrale ondersteuning van mensen 
als Jan. Gemeenten hebben namelijk de opdracht om dakloosheid te 
voorkomen. En als het mensen niet lukt om zich op eigen kracht in de 
samenleving te handhaven, hebben alle gemeenten de opdracht om 
een vorm van beschermd wonen of passende opvang te bieden, zo 
lang dat noodzakelijk is. Een belangrijk vraagstuk is of een gemeen-
te zelfstandig deze taak uitvoert, samen met anderen of dat een cen-
trumgemeente de uitvoering op zich neemt. Een ander vraagstuk is de 
samenwerking tussen verschillende organisaties die ondersteuning en 
opvang bieden. Dat is wat op abstract beleidsniveau speelt. Maar hoe 
gaat dat dan in de praktijk? Jans situatie wordt uiteindelijk als een uit-
zondering behandeld. Door op te schalen, ontstaat er beweging. 

Waarom is een uitzondering eigenlijk nodig? Is er zicht op mensen als 
Jan in onze gemeente en op welke manieren helpen we situaties als 
die van Jan voorkomen?

Wanneer wordt iemand een uitzondering waardoor er meer kan? En 
wie neemt dit besluit?
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Welke speelruimte hebben én ervaren professionals en ambtenaren in 
hun functie, organisatie en werkwijze om met situaties als die van Jan 
te werken? 

Wie wil het op zich nemen om hoeder van de situatie te worden (niet 
loslaten, niet wegschuiven, niet opgeven)?

Welke mogelijkheden zijn er in onze gemeente voor Jan om een vol-
gende stap naar participatie en zelfredzaamheid te zett en? Wat ver-
wachten we daarin van Jan zelf en waarin wordt hij ondersteund? Tot 
welk punt dan?

Communicatie is een teer punt. Wat is voor onze gemeente minimaal 
van belang bij communicatie en wie en wat kunnen helpen om dit een 
iets minder teer punt te laten zijn? 

Voorbeeld 2: “Mag ik naar school?”
Lasse, het zoontje van Afra heeft  een zeldzame aandoening, en die 
maakt dat hij behalve thuis, tevens op school zorg en ondersteuning 
nodig heeft  om op school mee te kunnen doen met de andere kin-
deren. Gelukkig is er ook een “gewone” school die Lasse graag ziet 
komen. Maar op het moment dat Lasse 4 wordt en naar school wil 
gaan, is onduidelijk wie voor de kosten van die ondersteuning moet 
opdraaien. Zijn ouders? De school? De verzekeraar? Of toch de ge-
meente? Het blijkt de zorgverzekeraar te zijn, omdat het gaat om zorg. 
Maar de zorgverzekeraar weigert in eerste instantie te betalen of mee 
te denken. 

Afra zoekt en onderhandelt, maar komt niet verder. Uiteindelijk vraagt 
ze wethouder Maurice Hoogeveen van Assen om hulp, en samen slaan 
ze de handen ineen. De casus wordt telkens naar een hoger niveau 
geëscaleerd en wordt uiteindelijk in de Tweede Kamer besproken. 
Dan blijkt dat de Ministeries van Volksgezondheid en van Onderwijs 
betrokken zijn. Onder wiens verantwoordelijkheid valt dit nu? Waar 
liggen de grenzen? Gelukkig ontstaat (uit)eindelijk de duidelijkheid die 
voor Afra en Lasse nodig is: de zorgverzekeraar is verantwoordelijk.
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Na acht maanden is de zoektocht echter nog niet afgerond, want bete-
kent deze uitspraak dat de kosten ook met terugwerkende kracht wor-
den betaald? Na een spannende rechtszaak blijkt dat het geval te zijn.
Aan de complete gang van zaken houdt Afra het gevoel over dat als 
zij niets doet, er ook niets gebeurt. Bovendien merkte ze dat ze bij de 
gemeente te boek stond als lastig mens en had ze het gevoel op te 
moeten boksen tegen haar ‘imago’. Maar het vervelendste vond Afra 
de tijd die het nam om een volgende stap te zett en, of voordat er een 
besluit kon worden genomen. “Het blijft  dan zo lang stil! Kunnen we niet 
meer creatief aan de slag?”. Wat Afra bijvoorbeeld zou helpen, is als er 
een duidelijk onderscheid is tussen de indicatie voor ondersteuning op 
school, en die voor ondersteuning thuis. Nu komen de organisaties er 
niet goed uit hoe het budget te verdelen. Afra moet hier dan uitspra-
ken over doen - zoveel uur hier, zoveel uur daar - terwijl ze al behoor-
lijk is belast met de zorg voor Lasse.

Vragen
Gemeenten hebben met de invoering van de Jeugdwet een jeugdhulp-
plicht. Deze plicht houdt onder andere in dat zij verantwoordelijk zijn 
voor de maatschappelijke begeleiding van kinderen en jongeren die 
beperkt zijn in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
Bovendien zijn gemeenten verantwoordelijk voor het creëren van vol-
doende passend en eff ectief aanbod van jeugdhulp. Inclusief afstem-
ming en samenwerking met onderwijs, zorg, maatschappelijke onder-
steuning, werk en inkomen en politie en justitie. En om waar nodig te 
escaleren als het op uitvoerend niveau niet lukt.

Scholen hebben tegelijkertijd met de Jeugdwet de verantwoordelijk-
heid gekregen voor Passend Onderwijs, zoveel als mogelijk, op “ge-
wone” scholen. Dat vergt ook van hen nieuwe vaardigheden in de 
omgang met kinderen als Lasse. En de verantwoordelijkheden van 
scholen en gemeenten raken daarmee ook aan elkaar.

De situatie van Lasse, Afra en haar familie laat verder de spanning zien 
tussen systeem en leefwereld: aan de ene kant organisaties die zoeken 
naar duidelijkheid over de grenzen van hun formele verantwoordelijk-
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heden heen, en aan de andere kant een gezin dat lijdt onder de on-
zekerheid die dat met zich meebrengt. Nog los van de vraag of en tot 
hoever het gezin hier een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Ook hier komen een aantal vragen op:
Afra is een mondige vrouw, die ondertussen goed haar weg weet te 
vinden in het speelveld tussen de betrokken organisaties met als re-
sultaat dat ze veel dingen voor elkaar weet te krijgen. Maatwerk dus. 
Hebben andere kinderen en gezinnen in onze gemeente evenveel kans 
op een dergelijke behandeling in het proces – los van de feitelijke on-
dersteuning?

Er zijn voor gemeenten veel verschillende manieren om met de situa-
tie van Lasse om te gaan, ook afhankelijk van de politieke weging. Hoe 
behulpzaam zijn de uitgangspunten van het beleid in onze gemeente 
om keuzes te maken? Welke waarden zien we in onze gemeente in de 
praktijk gebracht worden? Wat is eigenlijk de bedoeling in onze ge-
meente?

De nieuwe verantwoordelijkheden vragen dat er in lokale ketens van 
gemeenten, scholen, zorg, werk en inkomen de vaardigheid wordt op-
gebouwd om met dergelijke nieuwe situaties om te gaan. Hoe wordt 
in onze gemeente die vaardigheid actief ontwikkeld? Welke samen-
werking is er met ketenpartners? Welke ontwikkelpunten hebben pri-
oriteit?

Welke mogelijkheden zijn er voor uitvoerende professionals om situa-
ties als die van Lasse bespreekbaar te maken op directie- en bestuur-
lijk niveau? Worden die mogelijkheden ook benut?

De communicatie met Afra en haar gezin speelt, ten slotte, een be-
langrijke rol. Wat is voor onze gemeente van belang? Hoe willen wij in 
relatie staan tot onze inwoners? 
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Voorbeeld 3: Moord op vrouw
In de krant staat een artikel over een man die zijn vrouw heeft  vermoord 
waar de dochter van 13 jaar getuige van was. De vader en moeder zaten 
sinds kort in een mediation-traject vanwege een echtscheiding met 
grote confl icten. De vader heeft  in een woede uitbarsting de moeder 
gedood. Vader is meteen gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis. 
Zowel vader als moeder waren onder behandeling bij de GGZ-instelling. 
Het gezin is bekend bij het jeugdteam en werd ondersteund door 
het ondersteuningsteam. De dochter was enkele jaren terug uit huis 
geplaatst, maar er was stap voor stap toegewerkt naar terugkeer. 
Zowel vader als moeder liet zien ‘therapietrouw’ te zijn en goed 
te presteren bij 12 begeleide omgangsbezoeken en het eerste niet 
begeleide omgangsbezoek. Bij het tweede niet begeleide bezoek ging 
het toch dramatisch mis, zonder dat hier een indicatie voor was. In de 
krant wordt beweerd dat de instellingen en hulpverleners slecht werk 
hebben geleverd. Een journalist van radio 1 heeft  het krantenbericht ook 
gelezen en wil er meer van weten. Hij belt raadsleden, wethouder en 
ambtenaren op om over deze casus te spreken. 

Vragen
In de leerkringen brachten secretarissen ook een aantal keer dergelijke 
ingrijpende situaties in. Ingrijpend voor de betrokken inwoners, en in-
grijpend voor de betrokken professionals en gemeenten. Nu gemeen-
ten een grotere verantwoordelijkheid hebben voor de ondersteuning 
aan kinderen, volwassenen en gezinnen is de kans groter dat juist naar 
gemeenten gekeken wordt. Wat heeft  de gemeente gedaan? Was dat 
voldoende? 

Situaties waarin het van belang is om het hoofd koel te houden. Bo-
vendien gaan vrijwel direct allerlei instanties uit het domein van open-
bare orde en veiligheid aan de slag met onderzoeken. En vaak is dan de 
burgemeester aan zet, en dreigen vragen over schuld en verantwoor-
delijkheid de overhand te nemen. Wie staat dan de burgemeester bij? 
En welke rol en houding neemt de gemeenteraad in?
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Wanneer dergelijke situaties aan de orde waren in de leerkringen, spra-
ken de gemeentesecretarissen keer op keer uit bij te willen dragen aan 
het bewaren van rust en zo mogelijk objectiviteit. Om op die manier 
individuele gevallen ook niet te extrapoleren naar nieuwe regels voor 
alle gevallen, zodat de menselijke maat zoveel mogelijk behouden kan 
worden in plaats van terug te vallen in bureaucratie. Een speciaal aan-
dachtspunt is daarbij de balans in rollen tussen gemeenteraad (kader 
stellend, toetsend), gemeentebestuur (bestuurlijk) en ambtelijke or-
ganisatie (adviserend, uitvoerend). En om goed te kijken of het inci-
dent niet onderdeel uitmaakt van een groter patroon, waardoor het 
nodig kan zijn om beleid en uitvoering aan te passen. 

De volgende vragen kunnen bovendien behulpzaam zijn:
-  Welke afspraken zijn er over communicatie bij ernstige incidenten? 

Binnen de gemeente (politiek, (loco-)burgemeester, wethouders, or-
ganisatie) en daarbuiten, met de samenwerkingspartners? Worden 
die afspraken ook geoefend en getest?

-  Dergelijke incidenten kunnen ook een heft ige weerslag hebben op 
de gemeenschap als geheel, ook nadat slachtoff erhulp en andere 
instanties weer vertrokken zijn. Zijn daar voorzieningen voor getrof-
fen? Hoe gaat dat dan in zijn werk?

-  Heft ige situaties bieden juist ook veel gelegenheid om te leren, mits 
er een veilige omgeving is waarbinnen dat kan gebeuren. Zeker wan-
neer verantwoordelijkheden diff uus zijn en verdeeld over meerdere 
partijen. Wie neemt in onze gemeente het voortouw om te leren van 
lastige situaties? Wat zijn de huidige leer- en ontwikkelvragen en wie 
heeft  die geformuleerd?

Voorbeeld 4: “Moet ik me zorgen maken?”
In een casusoverleg waar tevens de gemeentesecretaris aan meedoet, 
gaat een casus over de plaatsing van een jong meisje in een pleegge-
zin. Dat feit is op zich niet speciaal. Wel valt op dat het gezin bestaat uit 
een alleenstaande moeder, haar 3 eigen kinderen en 8 pleegkinderen. 
Bovendien dreigt één van de kinderen te worden gekidnapt.
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Jeugdzorg verzekert de secretaris en de andere collega’s dat deze moeder 
veel ervaring heeft  en heel goed kan zorgen voor de kinderen. In de amb-
telijke organisatie zijn er wel zorgen. Hoewel er veiligheidsmaatregelen 
genomen zijn, voelt deze situatie toch heel moeilijk, zo geeft  de gemeen-
tesecretaris aan.

Er blijken maar weinig pleeggezinnen te zijn in de regio en dus komt 
jeugdzorg al snel bij de bekende gezinnen uit. Is de druk op die gezin-
nen niet te hoog? Komen kinderen in een veilige omgeving waarin ze zich 
echt kunnen ontwikkelen? En jeugdzorg heeft  er belang bij om te verze-
keren dat alles goed is, want anders kunnen ze die kinderen geen plek 
geven in een echt gezin, in een normale omgeving buiten de hekken van 
een zorgorganisatie. Dus stelt de gemeentesecretaris zichzelf de vraag 
“Moet ik me zorgen maken? Is het geen tijd om aandacht en energie te besteden aan 
het werven van pleeggezinnen om zo minder kwetsbaar en afh ankelijk te zijn? Speelt 
dit niet ook bij andere gemeenten?”. En ook “Wat kunnen we doen om dit gezin en 
vooral deze moeder zoveel mogelijk te ontlasten, want zij is óók een inwoner?”

Vragen
Deze casus laat de taaiheid van kwesties zien die tegenwoordig de ver-
antwoordelijkheid zijn van gemeenten. Tot hoe ver reikt de verantwoor-
delijkheid voor kwalitatief voldoende opvang? En wat is dan kwaliteit? 
Ook roept het de vraag op of de beschikbaarheid van pleeggezinnen 
iets is wat een gemeente alleen af kan. En op welk niveau wordt er met 
jeugdzorg gesproken over dergelijke ontwikkelingen?

Meer procesmatig richt de vraag zich op het wel of juist niet (bestuurlijk) 
escaleren van het mogelijk verschil van inzicht tussen jeugdzorg en de ei-
gen organisatie. Hoe vullen wij hier in onze gemeente onze verantwoor-
delijkheid in? Waar liggen risico’s?

Bovendien laat de casus een duidelijke keuze zien van deze gemeente-
secretaris om zich op deze manier te verbinden aan de ontwikkelingen in 
het sociaal domein. Ook met haar drukke agenda. Waarom zou ik in mijn 
gemeente juist wel of niet op zo’n directe manier betrokken willen zijn bij 
deze ontwikkelingen?
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 7.    Stemming creëren voor vernieuwing

Het is maandagochtend 11 mei 2015 en we zitten met de gemeente-
secretaris, drie managers, de interne organisatieadviseur en de ma-
nagement-controller aan een ovale tafel in het gemeentehuis van 
Tiel. Het is de vierde en tevens één na laatste leerkringbijeenkomst en 
gemeentesecretaris Miriam Oosterwijk vertelt over de voortgangsge-
sprekken die ze voert met ieder team. ‘Tot nu toe kan ik elk team vertellen 
dat ik hun vooruitgang zie sinds we op 1 januari 2014 de teamorganisatie ken-
nen. Er worden minder problemen opgeworpen en er wordt beter naar oplos-
singen gezocht. Er is meer rust en ruimte om het over ontwikkelingen te hebben; 
niet alles is meer te veel. De teams reageren verrast op deze complimenten”. Als 
buitenstaanders zagen we deze zelfde ontwikkeling bij het manage-
mentteam zelf. Wanneer we dit teruggeven – “jullie klinken veel positiever 
en jullie zien veel beter wat er wel al lukt” – is het team ook zelf verrast: “Hé, 
jij doet hetzelfde met ons als wij met de teams doen. Zelf zien we de vooruitgang 
niet zo scherp. Leuk om te horen!” 

Tijdens de bijeenkomsten van de Tiel-leerkring spreken we regelmatig 
over de stemming in de organisatie en de vraag wat het management-
team kan doen om deze in positieve zin te stimuleren. De stemming 
heeft invloed op de mogelijkheid om met elkaar contact te maken en 
binding te krijgen. Wanneer er verbinding is, kan de bereidheid ont-
staan om met elkaar mogelijkheden te verkennen met het oog op 
collectieve actie. Het streven van het managementteam is om de lijn 
door te trekken van de organisatieverandering naar de veranderingen 
die gepaard gaan met de Participatiewet, de nieuwe wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning en de wet op de Jeugdzorg. Deze lijn wordt ge-
kenmerkt door zelfstandigheid, zelfsturing, actie ondernemen en in 
gesprek blijven met het oog op de nodige verbindingen en de juiste 
verhoudingen. De leus is “Uitdagingen, daar werken we samen aan!”. 
 
In plaats van abstract over de goede stemming te spreken en hoe deze 
te stimuleren, startten we met een goede stemming te creëren. De 
eerste leerkringbijeenkomst in Tiel is op 8 september 2014 en ter voor-



40

bereiding op deze bijeenkomst is de vraag aan iedere deelnemer: wat 
vertel je aan de ambtelijke organisatie, of delen daarvan, over de drie 
decentralisaties en de wijze waarop Tiel daarmee verder aan de slag 
wil? Bereid als antwoord op deze vraag een verhaal voor. 

Eén van de verhalen gaat over een meisje, Marie genaamd, dat ge-
boren is met een handicap. Ze heeft veel verzorging nodig. Vader en 
moeder willen graag twee keer per week hun aandacht volledig kun-
nen richten op de twee andere kinderen in het gezin en zoeken daarom 
een geschikt kinderdagverblijf voor twee middagen per week. Vader 
werkt in een ambtelijke organisatie, maar ervaart het aanmelden bij 
het geschikte kinderdagverblijf en het regelen van het persoonsge-
bonden-budget om deze dure zorg mogelijk te maken, toch als een 
hele opgave. De verteller somt een lange lijst van organisaties en han-
delingen op; deze waren allemaal nodig om twee middagen per week 
hulp te krijgen. Ondanks de frustratie, houdt het echtpaar vol en kan 
hun dochter na zes maanden twee middagen per week naar de kin-
deropvang. Gegeven deze ervaringen, vraagt de verteller zich af: nu 
zorg als deze straks de verantwoordelijkheid van de gemeente is, kan 
de toegang dan gemakkelijker worden en kan het goedkoper? De ou-
ders van dit meisje hebben, hoe kon het anders, enorm veel kennis en 
ervaring moeten opdoen over het verzorgen en begeleiden van een 
gehandicapt kind. Zou de opvang ook kunnen worden verzorgd met 
behulp van de ouders die één keer per twee maanden een dagdeel 
meedraaien, want hoezo moeten het alleen professionals zijn? 

Het verhaal roept complimenten op, alsook vragen, want  het verhaal 
verdient nog verder te worden ontwikkeld. Zo ontstaat een sfeer van 
veiligheid en kwetsbaarheid. Een sfeer die een zoektocht opent naar 
wat ook mogelijk is en wat dit kan opleveren. 

Het lukt om twee verhalen per keer te horen en te bevragen. Boven-
dien bespreken we met gemeentesecretaris Miriam Oosterwijk de 
presentatie die zij zal houden voor de complete organisatie. Dit is een 
belangrijke gelegenheid om de juiste toon te treffen en vanuit per-
soonlijke ervaring, originele woorden te kiezen die mensen bijblijven. 
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We bespreken tevens een overleg voor, dat het MT heeft met de team-
managers. Hoe een gesprek te voeren waaruit het ‘moeten’ is verdwe-
nen? Methodisch bevragen we de managementteamleden op wat zij 
echt belangrijk vinden in hun samenwerking met teammanagers. De 
antwoorden bevatten de waarden waarop kan worden gelet tijdens 
het gesprek dat verder in alle openheid wordt aangegaan. Iemand die 
het belangrijk vindt dat iedereen een steentje bijdraagt in plaats van 
dat de ander iets moet doen, kan er op letten dat iedereen aangeeft 
wat hij of zij op basis van het gesprek zal oppakken. De waarden die 
de managementteamleden noemen, zijn gevarieerd, maar niet in te-
genspraak met elkaar. Eenduidigheid is niet nodig; iedereen let op een 
ander belangrijk aspect van de samenwerking. 

Gemeentesecretaris Miriam Oosterwijk nam het initiatief om het ma-
nagementteam mee te laten doen aan de leerkringen. De bijeenkom-
sten werden benut om te werken aan de condities voor verandering: 
een stemming creëren waarin mogelijkheden worden verkend en 
waarin op basis van wat er al lukt, verder wordt gekeken. Zo bekijkt 
Miriam momenteel met de collega gemeentesecretarissen uit de regio 
wat zij met elkaar willen betekenen in het sociale domein.  

Reflectieverslag van Miriam Oosterwijk-Keulers, gemeentesecretaris van 
Tiel. 
“Ik vond het heel bijzonder om aan deze leerkring mee te mogen doen. 
Het is sowieso heerlijk om 1x in de maand/6 weken eens een ochtend 
vrij te maken om zaken van een heel andere kant te bekijken en de tijd 
te nemen om te reflecteren op een casus, een aanpak, een dilemma. 
Dat vond ik echt een cadeautje. Dus bedankt daarvoor.

Wat me vooral zal bijblijven uit deze leerkring is het waardenonder-
zoek en het waarderend vernieuwen: welke waarden vinden we van 
belang en hoe zorgen we ervoor dat we die in beeld blijven houden 
tijdens een proces? Hoe treffen we de juiste toon? Hoe weten we echt 
contact te maken, met zowel onze collega’s als inwoners? Door dat 
verhalend in beeld te brengen samen en door een naam te koppelen 
aan ons verhaal, raakten we veel eerder een snaar, zowel bij spreker 
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als toehoorder. Dat vond ik echt een eye-opener. Al die verhalen. Als je 
ze verhalend maakt in plaats van prachtige technische volzinnen, dan 
spreekt iedereen veel sneller dezelfde taal, besef je veel eerder dat je 
misschien wel een verschillende rol hebt, maar dat we allemaal men-
sen zijn met wensen en verlangens. Dan kom je veel sneller tot een 
gesprek: hoe gaan wij dit samen oplossen/aanpakken? Dit hou ik nu 
veel meer voor ogen als ik collega’s spreek of toespreek…..”.
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 8.  Werken met verhalen

Werken met verhalen als gemeentesecretaris kan voor burgers het 
verschil maken tussen mensen ontmoeten of het systeem. Wat een 
secretaris doet, heeft effect en krijgt navolging.  Een authentiek ver-
haal, of een serie authentieke verhalen voor handen hebben, als ge-
meentesecretaris over het waarom en waartoe van de decentralisaties 
brengt lijn in de complexe werkelijkheid. Een gemeentesecretaris kan 
als integratiepunt tussen wethouders aan de ene kant en managers 
aan de andere kant aandacht vragen voor de bredere beweging waar 
de decentralisaties onderdeel van uitmaken. Het benoemen van deze 
bredere beweging in originele bewoordingen, verbonden aan de se-
cretaris als mens en als kenner van de lokale gemeenschap en de ge-
bruiken en waarden aldaar, zorgt voor de bezieling waar veel mensen 
‘Ja!’ op zullen zeggen5.        

Een goed verhaal heeft bepaalde kenmerken. Een verhaal gaat over 
mensen die we kunnen leren kennen, hun verlangen om iets te berei-
ken en de moeilijke weg daarnaartoe. Een verhaal begint met de be-
schrijving van een situatie waar een toehoorder zich in kan verplaatsen 
en een gebeurtenis die uit het leven is gegrepen en daarmee geloof-
waardig is. Een verhaal roept vragen op die de verteller beantwoordt. 
Een verhaal eindigt met een duidelijk boodschap;  toehoorders begrij-
pen de bedoeling ervan. 

Reflectieverslag van Guus van Bork, co-onderzoeker:
“Ik heb een nieuwsgierige, onderzoekende geest, die zoekt naar dat 
wat bindt in plaats van dat wat uit elkaar drijft. De kern voor mij ligt in 
een stevig geworteld positief mensbeeld, waarin ieder mens het ver-
dient om gezien te worden en zich te ontwikkelen en te ontplooien. 
Twijfel, angst en “willen” maken dat het soms moeilijk is in groepen 
om samen tot de kern te komen en constructief samen te werken. 

5   Met dank aan Bart Hurkxkens voor het zo mooi verwoorden van leiderschap. 
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Voor mij is dat onderdeel van onze menselijke aard. 

Tijdens de leerkringen heb ik gezien hoe gemeentesecretarissen uit 
het hele land omgaan met dergelijke kwesties. Het gaat om vragen 
met betrekking tot de plek die samenleving, markt en overheid ten 
opzichte van elkaar innemen. Hoe leer en ontwikkel je samen? Wat is 
de aard van leiderschap in complexe situaties? 

Wanneer je goed luistert naar verhalen, maken ze het mogelijk om 
dichter bij de kern te komen van wat er echt aan de hand is. En als je 
dat in een groep doet, verrijk je elkaar door interpretaties te bevragen, 
inzichten te delen en te laten ontstaan. Bovendien, een goed verhaal 
gaat over mensen en hoe ze geraakt worden. En daarmee raken ze 
verteller en luisteraar, en op die manier dragen verhalen bij aan ver-
binding. 

Verhalen vertellen, heeft voor mij daarin ook een kunstzinnige, esthe-
tische betekenis. Verhalen zeggen iets over de omgang met het leven. 
Ik leg dan ook in gedachten een verbinding met de manier waarop een 
curator een kunsttentoonstelling voor bijvoorbeeld Documenta of de 
Biënnale van Venetië samenstelt. Luisterend, voelend, onderzoekend 
van wat er zich in de onderstroom afspeelt en daar met een gerichte 
keuze van kunstwerken uiting aan geven. Die kunstwerken vormen 
op die manier een spiegel, een moment in tijd en plaats die markeren 
“wat er is en wat kan zijn”. De curator maakt gebruik van zijn creati-
viteit om die spanning bloot te leggen en van betekenis te voorzien.

De crux van het nu is dat er niet één curator is, maar een geheel aan 
spelers die elk op hun eigen manier betekenis geven aan ontwikkelin-
gen. Hoe breng je die verhalen met hun betekenissen dan bij elkaar?

Voor mij zijn de leerkringen dan ook een symbool voor een meer aan-
dachtige manier van ontwikkelen. Een moment van pauze midden in 
de (oh zo verslavende) jachtigheid die voor mij het openbaar bestuur 
zo kenmerkt. Een manier om tot de kern te komen”.



45

Een leider die met verhalen werkt, nodigt ook anderen uit hun verhaal 
te vertellen. Waarden verschillen en mogen er allemaal zijn. Door ook 
anderen uit te nodigen hun verhaal te vertellen, is er steeds een terug-
keer naar het dagelijks leven van mensen en herinneren we ons dat ie-
dereen momenten van zorg en/of ondersteuning heeft meegemaakt. 
Bij het uitnodigen tot vertellen, zijn drie vragen van belang: 

1. Met welke vraag nodig je iemand uit te vertellen?
2. Waar luister je naar in de verhalen? 
3. Hoe helpt het verhaal vervolgacties te ondernemen? 

De kwaliteit van een vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. Wie 
een manager van een gemeente vraagt wat er momenteel gebeurt in 
de jeugdzorg, de toeleiding naar werk en de ondersteuning bij ouder-
dom of handicap, krijgt waarschijnlijk een antwoord als het volgende. 

“Wij hebben het sociaal domein langs drie lijnen georganiseerd: de WMO, de 
jeugdteams en aparte teams voor de gezinnen met meervoudige problematie-
ken. We proberen zoveel mogelijk de aandacht te verschuiven naar de 1e lijn. 
Daarvoor werken we onder andere samen met huisartsen. Tegelijkertijd kost het 
proces van her-indiceren heel veel tijd en aandacht. Ik merk dat de uitvoerende 
professionals het ook heel spannend vinden. Ze willen het heel graag heel goed 
doen, maar soms zit hun perfectionisme in de weg, denk ik wel eens.

Echt veranderen lukt nog maar moeilijk. Gelukkig zetten we tot eind 2016 in op 
verschillende proeftuinen, zodat we in 2017 echt de omslag kunnen maken. Dat 
werkt ook veel beter dan het uitvoeringsplan dat we eind 2014 vaststelden, want 
daar werd echt niemand blij van. 

Wat nog wel spannend is, is dat we nu geen capaciteit hebben om integraal te 
kijken naar de strategie voor de lokale zorgmarkt. En dan zijn er allemaal handi-
ge lokale zorgondernemers die van alles gaan organiseren en uit handen nemen 
van inwoners, maar die eigenlijk vooral voor vermogende klanten zorg willen 
leveren. En mensen die het niet zo breed hebben dan?”
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De verteller wil graag worden gehoord; meerdere zaken zijn spannend, 
onzeker en raken aan politieke kwesties. Maar voor de toehoorders is 
het moeilijk luisteren; er is te veel gaande – waar op ingaan? Bovendien 
zijn het regelzaken en die boeien matig. Ten slotte, wat de verteller van 
de toehoorders wil, is onduidelijk. Het resultaat is dat de verteller er 
alleen voor blijft staan; het antwoord maakt geen indruk. 

Het kan anders. Ten eerste kan de vraag beter worden geformuleerd en 
ten tweede kan de verteller met verhalen gaan werken. 

Een vraag die uitnodigt om informatie op een interessante wijze te 
brengen, kenmerkt zich door het volgende. De vraag drukt uit waar in 
het bijzonder de interesse in de ander naar uitgaat; refereert aan een 
ervaring uit het nabije verleden; helpt door de overtreffende trap te ge-
bruiken: beste, mooiste, meest spannende of leerzame; nodigt uit om 
te vertellen; is kort, maar kan volgen op een inleiding. Voorbeelden van 
dergelijke vragen zijn:

‘Het is bekend dat de samenwerking tussen huisartsen en teams met 
zorgprofessionals niet vanzelf goed gaat. Wil je eens vertellen over een 
ervaring die je zelf had, of waar je van hoorde, waarbij juist die samen-
werking tussen huisarts en zorgteam eraan bijdroeg dat het goede tot 
stand kwam voor een inwoner?’

‘Voor de zorgprofessionals in de teams is er al veel veranderd en zal er 
nog veel meer veranderen. Wie van de zorgprofessionals komt direct 
bij jou in gedachten wanneer je denkt aan de zorgprofessional die helpt 
om die veranderingen in goede banen te leiden? Wil je eens over hem 
of haar vertellen en aangeven wat zijn of haar bijdrage is.’

‘Er is ontzettend veel gaande in het sociale domein. Van al deze ont-
wikkelingen, welke vind jij persoonlijk het meest spannend? Wil je eens 
over die ontwikkeling vertellen en aangeven wat maakt dat juist die 
ontwikkeling zo spannend is voor jou.’ 
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Een antwoord op de laatste vraag kan zijn:
“Wie beoordeelt of een jongere een duur traject van € 100.000,- per jaar in mag 
gaan, vooral wanneer er in het jaar al enkele jongeren een dergelijk duur traject 
zijn gestart? Jeugdzorg en geld kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Ik 
maakte mee dat er vanwege de reputatie van een jongere, door zijn levensstijl, 
hem een duur traject werd geweigerd. Ik heb toen als gemeentesecretaris aange-
kaart dat geld te dominant werd in de discussie. Dat we objectief moeten blijven 
kijken naar de zorg die iemand nodig heeft en dat het niet aan ons is om te oorde-
len over zijn levenswijze. De jongen is toen het dure traject in gegaan.”

Dit verhaal raakt, omdat het persoonlijk is. Bovendien spreekt uit een 
verhaal als deze wat belangrijk of van waarde is voor de verteller. Na-
melijk, respect voor mensen die anders leven. Vrijheid ook om te leven 
zoals je wilt. Gelijkheid, want het moment van het jaar mag niet bepalen 
wie zorg krijgt. Integriteit, want doen we het goede? En dit aankaarten. 
Flexibiliteit van de geest: zet je heen over wat je van iemand vindt, want 
daar gaat het niet om. Objectiviteit, want welke zorg of ondersteuning 
heeft deze jongere nodig, ongeacht wie hij verder is of wat hij doet.  

Deze waarden kunnen de toehoorders benoemen, na het verhaal nog-
maals te hebben gehoord. Het werkt namelijk goed om een toehoor-
der te vragen de belangrijkste woorden van de verteller letterlijk op te 
schrijven en deze woorden vervolgens voor te dragen als een gedicht. 
De herhaling helpt om de waarden te expliciteren. Zo weet de verteller 
nog beter wat belangrijk voor hem is. Daarmee heeft de verteller een 
persoonlijk toetsinstrument: voldoen de discussie en de beslissingen 
in een bepaalde situatie aan datgene dat belangrijk voor mij is? Deze 
oefening samen met wethouders doen, werkt ook uitstekend, juist om-
dat wethouders de hoeders van waarden zijn in het besturen van een 
gemeente. 

In een nabespreking, gaf een leerkring aan verbaasd te zijn over het 
aantal waarden dat een rol speelt in een kort verhaal als bovenstaan-
de. Bovendien vonden de secretarissen het uitwisselen van verhalen, 
het nogmaals terug horen van de verhalen in gedichtvorm en het met 
elkaar benoemen van de waarden, ontspannend; er ontstond de rust 
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door die reflectie mogelijk maakt. Het was waardevol, zo zeiden enke-
len, om zo elkaar beter te leren kennen. Het ware contact dat zo ont-
stond, maakte de samenwerking zo veel gemakkelijker.  

Reflectieverslag van Wilma Atsma, voormalig gemeentesecretaris van 
Wassenaar en huidig gemeentesecretaris van Bloemendaal 
“De persoonlijke verhalen van een ieder zijn mij het meest bijgeble-
ven van de eerste leerkringbijeenkomst van Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten en Wassenaar. In plaats van te praten over geld, proces-
sen, knelpunten, obstakels, begonnen we met elkaar persoonlijke ver-
halen te vertellen en ervaringen te delen. Op basis hiervan maakten we 
de stap naar de droom of de visie die een ieder had voor over een paar 
jaar. “Wat is er gebeurd als de transformatie klaar is; wat zie je dan gebeuren?”, 
zo luidde de vraag. 
Het zette mij op een ander been. 
Ik bekeek de opgave vanuit een ander perspectief. 
Vanuit dat perspectief ben ik toen aan de slag gegaan. In de organisa-
tie. In de raadswerkgroep. Bij collega’s. Soms met succes, soms niet. 
Het betekende dat ik meer casusgericht aan de gang ging. Zo rede-
neerden we, in plaats vanuit een organisatieperspectief, vanuit een 
casus naar de inrichting van werkprocessen. Vervolgens vertaalden we 
dit naar de betekenis voor onze werkwijze, ons handelen en denken.
 
Een bijzondere herinnering heb ik aan de bijeenkomst met andere col-
lega’s uit de regio, waaronder de gemeentesecretaris van Zoetermeer, 
Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. De meeste collega’s waren op afstand 
betrokken bij de transitie. Immers, deze taak hadden zij gedelegeerd 
aan directeuren/afdelingshoofden/programmamanagers. Maar van-
uit de overtuiging dat je als secretaris zeker het verschil kunt maken, 
hebben Sandra Kensen en ik de eerste sessie van onze leerkring ook 
met deze groep collega’s gedaan. Een prachtige sessie waar we met 
elkaar even vanuit een ander perspectief de opgave bekeken. Zo werd 
de olievlek een klein beetje groter......”. 
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9.  Een onderzoek naar verlangen

In een veranderproces, zoals nu in het sociale domein, is er vaak veel 
onduidelijkheid over de rollen. Dit, terwijl rollen vaste onderdelen 
van veranderen zijn. Er zijn rollen nodig ten behoeve van de veran-
dering en er zijn rollen die zullen veranderen ten gunste van de ver-
andering. 

Ten behoeve van een verandering zijn er ten minste zes rollen te ver-
vullen (De Caluwé en Vermaak, Leren veranderen, 2002, p. 82-83). In 
volgorde van opkomst: de initiatiefnemer(s); de Sponsor(s); de Me-
destander(s); de Trekker(s); en de Uitvoerder(s). En voor het gehele 
proces van begin tot eind, een Regisseur. Echter, in de praktijk ge-
beurt het regelmatig dat een initiatiefnemer wordt geacht de verant-
woordelijkheid te dragen voor een proces van idee tot realisatie. De 
consequentie is dat er weinig initiatief wordt genomen. Dit brachten 
gemeentesecretaris André Huykman van Leidschendam-Voorburg 
en programmamanager Corine van de Burg ook in tijdens de laat-
ste leerkringbijeenkomst op 21 september 2015. Zij ervaren veel in-
spiratie en gedrevenheid onder de zorgprofessionals en afzijdigheid 
onder de managers. Zou een gesprek over rollen en het verdelen van 
de verschillende rollen onder meerdere mensen hier verandering in 
kunnen brengen? 

‘We moeten het met de teammanagers hebben over onze rolverdeling’, zo was 
de algemene stemming in het managementteam van de gemeente 
Tiel. Hoewel op een uitspraak als deze in de regel positief wordt ge-
reageerd, ‘ja, moeten we doen’, is het ook vaak vervolgens stil, want 
hoe te beginnen met een gesprek over de rol die een ieder hoort te 
pakken en wil pakken, ook in relatie tot anderen? 

De rol of rollen die iemand vervult, zegt iets over de bijdrage die deze 
persoon levert, behoort te leveren, verwacht wordt te leveren, en op 
welk moment. Net als in de film. 
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Vaak worden er weinig woorden aan gewijd. Iedereen doet maar wat 
of doet wat hij of zij denkt dat goed is, of hoort, of gewoon wat deze 
persoon goed kan. Helderheid over rollen geeft lucht, omdat iedereen 
weet wat hij of zij geacht wordt te doen. Niet meer en niet minder. 

Maar hoe weet je wat een goede bijdrage is om te vervullen? Daar-
voor is het nodig om te weten welke verantwoordelijkheid je wilt ne-
men. En hoe weet je dit? Het valt terug op je liefde voor de wereld dat 
onderdeel is van een onderzoek naar verlangen.6

Een onderzoek naar verlangen bestaat uit vier vragen die worden af-
gebeeld in een cirkel: 

De eerste vraag is afgeleid van Hannah Arendt’s begrip Amor Mundi 
(Vita Activa, 1958/1994). Het is de vraag naar wat je zo belangrijk 
vindt - je liefde voor de wereld - dat je daarvoor in actie wilt komen. 
Deze grote vraag kan worden vertaald in een vraag als: Hoezo werk je 
bij de gemeente en in het bijzonder in de functie van gemeentesecre-
taris/ manager/ controller/ intern organisatieadviseur? Vertel eens. 
Wat is je verhaal?    

6    Rob Hundman ontwikkelde in 2008 het concept van ‘een onderzoek naar verlangen’ ten behoeve van 
de VGS/Sioo leergang Lokaal Leiderschap voor gemeentesecretarissen.

1. 
Wat wil jij 

voor de wereld?  

2. 
Welke verantwoorde-

lijkheid wil je dan nemen?

3. 
Welke rollen zijn 

dan passend?

4.
 Welke acties volgen

en in hoeverre dragen 
deze acties bij aan wat 
je wilt voor de wereld?
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“Ik wil dat wij als lokaal bestuur in verbinding staan met de lokale samenle-
ving. Zonder die verbinding zijn er slechts instrumentele oplossingen die van-
wege hun standaardkarakter slecht kunnen passen en daardoor vervreemdend 
kunnen werken. Naargeestiger kan het niet en daarom hecht ik waarde aan die 
verbinding. Verbinding betekent voor mij in contact zijn met elkaar. Weten wat 
belangrijk is voor de ander. Als algemeen manager ben ik in de positie om  ver-
schillende partijen bij elkaar te brengen en er voor te zorgen dat de uitwisseling 
leidt tot prestaties die we als betekenisvol ervaren”. 
Eventueel kan op een verhaal als dit een vervolgvraag worden gesteld 
in de trant van ‘wat is in jouw leven gebeurd waardoor verbinding, 
contact, bij elkaar brengen en betekenisvolle prestaties belangrijk 
voor je zijn?’ Gebeurtenissen uit iemands persoonlijke leven kunnen 
krachtige bronnen zijn en deze van elkaar kennen, kan enorm helpen 
in de samenwerking.     

“Mijn ouders lieten me vrij, soms te vrij. Ik heb heel gevaarlijke dingen gedaan! 
Mijn ouders zijn intellectuelen; soms waren ze zo met hun werk, kranten en 
boeken bezig dat ze niet doorhadden dat ik er was, of er niet was. Ik heb me 
veel alleen gevoeld.”

Deze persoon vindt het zijn verantwoordelijkheid om ieder vraag-
stuk in termen van ‘wie’ te herdefiniëren. Dus in plaats van de vraag 
te stellen ‘Wat is het vraagstuk?’, vraagt hij consequent ‘Wie is het 
vraagstuk?’. Deze persoon zoekt uit wie het vraagstuk maken en 
breken en met wie het vraagstuk een wending kan krijgen die naar 
betekenisvollere prestaties leiden. 

Bij deze verantwoordelijkheid passen rollen als de criticaster, de 
organisator, de moderator. En hieruit volgen acties als bevragen, 
mensen bij elkaar brengen die iets met elkaar kunnen en willen, een 
stemming creëren waarin iedereen gezien en gehoord wordt. 
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Reflectieverslag van Sandra Kensen, initiator en moderator van de 
leerkringen: 
“Het favoriete spel tijdens mijn kinderjaren, was schooltje spelen 
en ik was de juf. Wij hadden thuis een lange tafel in de woonkamer 
staan om mijn ouders en de acht kinderen aan kwijt te kunnen. Maar 
‘s middags, voor het avondeten, was die tafel voor mij en de denk-
beeldige kinderen met echte schriften en pennen voor zich. Als juf 
hielp ik ieder kind zijn lesjes in te vullen. Dat laatste doe ik nu niet 
meer letterlijk, hoewel ik ruimte en tijd voor iedereen in een groep 
maak. 

Bij Sioo heb ik geleerd dat mensen veel van elkaar kunnen leren door 
naar elkaar te luisteren en met elkaar aan concrete opdrachten te 
werken, maar dat kort volop in de belangstelling staan en worden 
uitgenodigd te vertellen, de beste inzichten opleveren. Die inzichten 
kunnen heel klein zijn, maar belangrijke effecten hebben. 

Een inzicht kan zijn dat beschouwen je voorkeur heeft. De uitnodiging 
wordt dan: formuleer eens wat je gaat doen. Of het wordt duidelijk 
dat een gedachte je handelen in de weg staat. Die gedachte kan zijn: 
‘dat kunnen/willen ze toch niet’. De uitnodiging wordt dan: vervang 
de gedachte die belemmert eens door een andere, bijvoorbeeld ‘laat 
ik eens nagaan of en wanneer ze dat kunnen/willen’. Of, een laatste 
voorbeeld, iemand zegt: ‘Ik heb geen verhaal zoals jullie dat wel heb-
ben’. De uitnodiging wordt dan: ‘vertel gewoon maar eens voor de 
vuist weg’. Dan blijkt er een prachtig verhaal in te zitten dat indruk 
maakt en met een beetje hulp zo kan worden uitgeschreven. 

Hoewel leren een langzaam proces is, dat tijd, aandacht en oefening 
vergt en dat iedereen alleen in het eigen tempo kan doen, is er per 
leerkring in slechts 5 bijeenkomsten van 2,5 tot 3,5 uur verspreid over 
een jaar, opzienbarend veel resultaat geboekt. Hier komt nog bij dat 
het een onderwerp betrof met veel aspecten:  persoonlijk, bestuur-
lijk, samenspel met veel andere en nieuwe spelers, en dus groepsdy-
namisch ingewikkeld, veel nieuwe kennis en onbekendheid met het 
nieuwe. 
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De verandering waar het in de leerkringen over ging, bleek nog com-
plexer dan ik vooraf had bedacht. Het werk met de gemeentesecre-
tarissen in de leerkringen was voor mij opnieuw een relativerende 
ervaring: de veranderingen vergen ontzettend veel. Laat niemand 
doen alsof er simpele oplossingen zijn of snelle manieren. Of enige 
juiste antwoorden. Laat die oordelen maar zitten en vraag je liever 
af: wat is mijn bijdrage aan de verandering? Waar kan ik zien dat er al 
iets lukt dat van waarde is? Wat klinkt al beter? Wat is mooi en voelt 
al goed? Welk succes is er al geboekt en welke conditie al gecreëerd? 
Opnieuw ervoer ik de kracht van een waarderende grondhouding 
om vertrouwen te houden in de voortgang. Met name wanneer deze 
wordt gecombineerd met focus op wat van belang is, namelijk zor-
gen dat techniek en logistiek volgen uit de waarden die er toe doen. 
Wat ondersteunt het verlangen? Vertel eerst eens welke ervaring in-
druk op je maakte en hoezo? Wat wil je meer zien en waar komt dat 
verlangen uit voort? 

Een leerkring vormen en de tijd met elkaar nemen om te verkennen 
en te verlangen is geen luxe, maar een voorwaarde voor de verande-
ring waar we in Nederland aan werken. Ik kan me, ten behoeve van 
de veranderende verhoudingen in ons binnenlands bestuur, nog vele 
leerkringen van verschillende samenstellingen voorstellen. De ad-
viesraden sociaal domein die zijn ingesteld in veel gemeenten; amb-
tenaren van Binnenlandse Zaken samen met gemeenteambtenaren; 
wethouders met directeuren van maatschappelijke instellingen. 
We zijn al een heel eind gekomen en we mogen nog veel verder”. 



54

Dankwoord
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Roel in ’t Veld, hoogleraar duurzame ontwikkeling in een kennis-
democratie, Universiteit van Tilburg.
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