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INLEIDING 

In artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is opgenomen dat het 
bestuur van de Drechtsteden verantwoordelijk is voor het opstellen van een regionale visie 
sociaal beleid, inclusief regionaal uitvoeringsprogramma. In dit kader heeft de Drechtraad op  
1 oktober 2019 ingestemd met de Regionale Visie Sociaal domein Drechtsteden.  
 
Deze visie is er om inwoners, die dat nodig hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ze 
goed voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. De Drechtsteden vinden dat iedereen mee 
moet kunnen doen in de samenleving. Als dat niet zelfstandig lukt, is het aan de overheid om 
ondersteuning te bieden.  
 
De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid interactief proces met maatschappelijke 
organisaties, werkgevers, inwoners, gemeenten, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), 
Drechtraadleden en lokale raden. Drie hoofdopgaven staan centraal in de visie:  
1) Bestaanszekerheid versterken;  
2) Ontwikkelen naar werk; 
3) Zorgen voor ondersteuning. 

 

AANLEIDING 
De Drechtraad van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft op 2 juli 2019 bij het 
vaststellen van de GRD-begroting 2020 een amendement aangenomen. Dit amendement draagt 
het Drechtstedenbestuur een financiële taakstelling op van 5 miljoen euro. Van deze taakstelling 
moet in 2020 3,6 miljoen euro worden ingevuld door de Sociale Dienst Drechtsteden. Voor 2021 
en volgende jaren geldt een structurele financiële taakstelling van 3,97 miljoen euro.  
 
Het door de taskforce Sociaal Domein opgestelde pakket bevat bezuinigingen op de collectieve 
zorgverzekering voor minima, de participatieplekken, de participatie- en vrijwilligersbonus, de 
werkgeversdienstverlening (baanbonus), de invoering van de eigen bijdrage voor dagbesteding 
en individuele begeleiding en het verhogen van de tarieven van de Drechthopper (belbus). Bij de 
selectie van maatregelen is, zoals met de Drechtraad op 3 september 2019 besproken, 
geprobeerd rekening te houden met de inhoud van de visie ‘Iedereen een zelfstandig & 
volwaardig bestaan’. 
 
Om een beeld te krijgen van de impact van de financiële taakstelling op het sociaal domein op de 
inwoners en maatschappelijke partners binnen Drechtsteden zijn op 12 en 13 februari 2020 twee 
avondbijeenkomsten georganiseerd in respectievelijk Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht. 
Voor deze avonden zijn alle maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein 
uitgenodigd. Het doel van de avonden was gevoelens over en de impact van de bezuinigingen op 
het sociale domein in beeld te brengen, zodat deze in woord en beeld ter kennis kunnen worden 
gebracht van de Drechtraad. Daarbij werd de oproep gedaan om mee te denken over innovatieve 
oplossingen die de impact van de bezuinigingen zo klein mogelijk kunnen maken. De gemeente 
Alblasserdam heeft separaat een aparte bijeenkomst over dit thema georganiseerd.  
 
OPZET VAN DE AVONDEN 
Het programma van de avond werd voorbereid en de avonden werden geleid door een 
onafhankelijk dagvoorzitter. Na het openen van de avond volgde een korte toelichting op de 
financiële taakstelling en het proces tot nu toe. Deze toelichting werd gegeven door de directeur 
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van de SDD, David van Maanen. Daarna voorzag het programma er in dat de aanwezigen in vier 
rondes met elkaar in gesprek gingen. De SDD had hier verder geen rol in.  
 
In de eerste ronde vroeg de dagvoorzitter hen op te schrijven welk gevoel en welke emoties de 
taakstelling bij hen losmaakt. Daarna gingen de maatschappelijke partners met elkaar in gesprek 
over wat de impact van de taakstelling is op de inwoners van de Drechtsteden. In de derde ronde 
werd de aanwezigen gevraagd innovatieve en out of the box ideeën aan te dragen om de impact 
van de taakstelling op de inwoners zo beperkt mogelijk te laten zijn. Ten slotte konden de 
aanwezigen met de naderende Valentijnsdag in gedachten op een rood hart hun hartenkreten 
aan de Drechtraad opschrijven. 
 
In het vervolg van deze notitie geven wij u een sfeerimpressie en delen wij met u de opbrengst 
van de twee avondbijeenkomsten in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht. 
 
SFEER-IMPRESSIE 
In Hardinxveld - Giessendam was de sfeer aan het begin van de avond te duiden als ‘afwachtend’. 
Het was duidelijk te merken dat de taakstelling veel emotie opriep bij de 25 aanwezigen. In de 
loop van de avond ontspande de sfeer echter en er ontstonden bij de verschillende tafels 
geanimeerde gesprekken tussen de aanwezige maatschappelijke partners.  
 
In Dordrecht waren dertig personen aanwezig en was de sfeer meer assertief. Al tijdens de 
inleiding werden vragen gesteld en toelichtingen gevraagd en ontstonden de eerste discussies. 
Daarna was het druk aan de drie tafels en er werd volop geschreven. Vooral bij de hoofdopgave 
‘zorg voor ondersteuning’ werden meerdere flip-overs vol geschreven. 
 
Aan het einde van beide avonden werd diverse aanwezigen gevraagd of ze ook voor de camera 
hun mening wilden vertellen.  
 
 
OPBRENGST AVONDEN 
 
Ronde 1 
Tijdens de eerste ronde werd de aanwezigen gevraagd om van hun hart geen moordkuil te 
maken en hun gevoel over de taakstelling op te schrijven.   
 
Hardinxveld - Giessendam 
De aanwezigen omschreven hun emoties als bezorgd, verontwaardigd, vreselijk kwaad, wit heet 
en pislink. Het overheersende gevoel was dat het ‘te bizar voor woorden’ is dat kwetsbare 
inwoners nog kwetsbaarder worden. Zij zijn de dupe van de taakstelling. Er waren ook 
aanwezigen die opschreven dat zij het gevoel hadden dat niets is gedaan met hun inbreng bij de 
regionale visie. Verder is het niet duidelijk waar de SDD geld aan uitgeeft, waar dit slimmer kan 
en in hoeverre dit geld ook terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Er waren ook 
aanwezigen die de taakstelling verwacht hadden. Zij waren blij dat er nu naar de 
maatschappelijke partners werd geluisterd.  
 
Dordrecht 
Gevoelens als bezorgdheid, onmacht, onzekerheid, boosheid en verbazing voerden de 
boventoon. Men had veel moeite met de primair financiële insteek van de taakstelling. Ook hier 
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was men bezorgd dat kwetsbare inwoners de dupe worden van de bezuinigingen. Onder andere 
doordat werkeloosheid en sociaal isolement toenemen. Daarnaast voelt het als ‘terug bij af’ zijn 
en denkt men dat de kloof tussen kansrijk en kansarm groter wordt; meedoen en 
bestaanszekerheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ten slotte is er verbazing over de 
noodzaak van de taakstelling omdat de laatste jaren steeds meer wordt gedaan door vrijwilligers 
en mantelzorgers.  
 
Ronde 2 
In de tweede ronde stond de vraag centraal: ‘wat is de impact van de bezuinigingen op de 
inwoner?’ Hierbij was een aparte tafel klaargezet voor elk van de drie voornoemde 
hoofdopgaven uit de regionale visie sociaal beleid.  
 
Hardinxveld - Giessendam 
De aanwezigen verwachtten voor wat betreft de zorg voor ondersteuning dat de taakstelling er 
toe leidt dat inwoners eenzamer en ontevredener worden en dat hun gezondheid (mede 
daardoor) zal verslechteren. Ook voorspelt men dat de mobiliteit af zal nemen. Vooral kwetsbare 
ouderen en mensen zonder familie of netwerk zijn hier de dupe van; zij zullen (verder) 
‘wegzakken’. Door de vermindering van de professionele ondersteuning neemt de druk op 
vrijwilligers en mantelzorgers toe. Verder vroeg men zich af welk effect de taakstelling op de 
langere termijn zal hebben. 
 
Over het thema bestaanszekerheid versterken is opgeschreven dat inwoners niets van de 
bezuinigingen mogen merken. Er moet voorkomen worden dat de taakstelling leidt tot meer 
‘bankzitters’. Daarom moet vooral worden ingezet op preventie. Ook wordt genoemd dat lokaal 
regelen de voorkeur heeft boven regionaal regelen.  
 
Op het gebied van ontwikkelen naar werk verwachten de aanwezigen dat de bezuinigingen 
kunnen leiden tot het verdwijnen van werk voor diegenen die steun en begeleiding nodig hebben 
bij een (eerste) stap richting de arbeidsmarkt; bijvoorbeeld bij een leerwerkbedrijven of een 
participatieplek. Er bestaat bezorgdheid dat het zelfvertrouwen bij deze groep vermindert en het 
gebrek aan zingeving en een sociaal netwerk leidt tot een isolement. Uiteindelijk zullen de 
maatschappelijke kosten hierdoor gaan stijgen.   
 
Dordrecht 
Bij de hoofdopgave zorg voor ondersteuning geven de aanwezigen aan zich onmachtig en in de 
steek gelaten te voelen. Professionele krachten verliezen als gevolg van de taakstelling mogelijk 
hun baan en daardoor raken vrijwilligers en mantelzorgers die deze zorg moeten overnemen 
overbelast. Zij hebben (te) weinig tijd en weten niet hoe ze mensen goed kunnen begeleiden. De 
aanwezigen maken zich daarbij zorgen over de tweedeling in de samenleving tussen degenen die 
zorg kunnen betalen en degenen die dat niet kunnen. En tussen mensen die meekunnen en 
mensen die niet meekunnen. In het laatste geval kan dat leiden tot eenzaamheid, onzekerheid en 
vergroting van het isolement. 
 
Bij de hoofdopgave bestaanszekerheid versterken wordt benadrukt dat de taakstelling er toe leidt 
dat het voor kwetsbare groepen puur ‘overleven’ wordt. Dit leidt tot stress, armoede, meer 
ziekte, sociale uitsluiting en ‘terugtrekken achter de voordeur’. De verwachting is dat hierdoor de 
bestaanszekerheid kleiner wordt en pas actie wordt ondernomen als problemen uit de hand 
lopen.  
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Op het gebied van ontwikkelen naar werk is de verwachting dat de taakstelling leidt tot het 
verlies van potentieel talent. Als de taalvaardigheid binnen kwetsbare groepen onvoldoende is, 
wordt het voor hen moeilijk om werk te vinden. En als ze werk hebben, krijgen ze vaak geen vast 
contract. Het gebrek aan taalvaardigheid maakt het ook moeilijker om Nederlandse diploma’s te 
halen en zodoende toegang te krijgen tot werk en (hoger) onderwijs. Gebrek aan begeleiding 
naar werk kan zorgen voor een stapeleffect van negatieve ervaringen. Dit kan leiden tot 
demotivatie, psychische problemen en buitensluiting. Ten slotte wordt opgemerkt dat vooral 
mannen naar werk worden begeleid. Vrouwelijk talent wordt niet ondersteund als de man werk 
heeft gevonden. 
 
Ronde 3 
In de derde ronde werden alle aanwezigen uitgedaagd ‘out of the box’ te denken over 
(innovatieve) oplossingen om de impact van de taakstelling zo klein mogelijk te laten zijn.   
 
Hardinxveld – Giessendam 
Bij de hoofdopgave zorg voor ondersteuning is aangegeven dat er minder in hokjes moet worden 
gedacht. Ook wordt gepleit voor kortere lijnen en meer samenwerking tussen partners en het 
samengaan van diverse partijen. Dit moet voorkomen dat er overlap tussen het sociaal domein 
op lokaal en regionaal niveau ontstaat en er toe leiden dat personeels- en huisvestingskosten 
verminderen. Daarnaast wordt genoemd dat de zorg inkomensafhankelijk kan worden gemaakt 
(‘draagkracht naar draaglast’). Het overdragen van taken van WMO-consulenten naar 
wijkverpleegkundigen wordt eveneens als alternatief genoemd. Tot slot is aangegeven dat 
andere woonvormen, zoals sociaal samenwonen, overwogen kunnen worden.  
 
Om de bestaanszekerheid van de inwoners te kunnen blijven versterken wordt het terugbrengen 
van het basisinkomen en sociale werkplekken als idee genoemd. Om kosten te verlagen kan er 
tevens meer gebruik worden gemaakt van de kracht van vrijwilligers. Verder kan een andere 
aanpak (maatwerk, ketenaanpak) de organisatiekosten verlagen. 
 
Over het thema ontwikkelen naar werk wordt aangegeven dat ‘bankzitters’ aan het werk kunnen 
worden geholpen door werkgevers te subsidiëren. Het heeft daarbij de voorkeur om dit lokaal te 
regelen en meer “regie te voeren op de leer-werklijn”. Ten slotte wordt gepleit voor het 
stopzetten van de uitzendconstructie met Randstad omdat dit te duur en inefficiënt is. 
 
Daarnaast zijn er ook meer algemenere ideeën aangedragen. Door het digitaliseren van hulp, 
bijvoorbeeld door de app Fikks bij schuldhulpverlening, kunnen kosten worden bespaard. Ook 
kan meer gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise bij partners als nieuwe plannen 
worden ontwikkeld. Verder wordt aangeven dat efficiënter gewerkt kan worden door het aantal 
zorgpartners niet te veel te versnipperen, maar te kiezen voor vaste regionale partners. En door 
binnen de organisatie van de SDD kritisch te kijken naar overheadkosten, en de samenwerking 
tussen de SDD en andere instanties te verbeteren.  
 
Dordrecht 
Bij de hoofdopgave zorg voor ondersteuning is aangegeven dat er meer vanuit de behoefte van 
de klant gewerkt kan worden en de complexiteit door regels verminderd kan worden. Ook wordt 
aangeraden om één integraal aanspreekpunt te realiseren om klanten te helpen. Daarnaast 
wordt gepleit voor extra aandacht voor flexibilisering van de woonketen op basis van 
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woonbehoeften en levensfasen. Om kosten te besparen is het mogelijk om hulpmiddelen vanuit 
een grotere regio in te kopen.  
 
In het kader van de bestaanszekerheid van de inwoners versterken wordt voorgesteld om 
formulieren te vereenvoudigen en het simpeler te maken om een aanvullende uitkering te 
verstrekken om zo de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Op het gebied van efficiëntie kan de SDD 
ook kritisch naar de eigen organisatie kijken.  
 
Over de hoofdopgave ontwikkelen naar werk wordt aangegeven dat het interessant kan zijn om 
kwetsbare groepen integraler te begeleiden door bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan met 
het onderwijs en daarmee de overgang naar de arbeidsmarkt te verkleinen. Ook moet worden 
aangesloten bij de capaciteiten en het leervermogen van de inwoner. Iedere vorm van inzet van 
inwoners moet beloond worden.  
 
Ronde 4  
In deze laatste ronde mochten alle aanwezigen hun hart laten spreken over de taakstelling. 
Hieronder leest u een selectie uit de ruim 50 hartenkreten:  
 

 Verminder complexiteit 

 Stop versnippering 

 Toon uw sociale hart 

 Benader en behandel je naasten zoals je zelf ook benaderd/behandeld wil worden 

 Geef uitvoering aan de visie die in de Drechtraad is vastgesteld 

 Sociaal start met vertrouwen en aandacht 

 Goede zorg voor de lange termijn, niet nu besparen 

 Film Hors Normes verplichte kost voor alle raadsleden en profs 

 Alle mensen een menswaardig bestaan 

 Kijk naar de klant en niet naar de regel 

 Iedereen mee laten doen 

 Ik hou van mensen niet van lantaarnpalen 

 Samen doen wat nodig is 

 Zorg voor een goede ketenaanpak 

 Eerst luisteren, dan handelen en kleuren buiten de lijntjes mag 

 Zet verhalen van de klanten in 

 Geef ieder de ruimte zijn/haar talenten te gebruiken en ontwikkelen 

 Minder stapeling in voorzieningen, meer maatwerk 
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 Aandacht maakt het verschil 

 SDD: denk met uw hart 

 SDD: laat uw hart spreken 

 
 
AFSLUITEND 

 
De taakstelling op het Sociaal Domein raakt de maatschappelijke partners zichtbaar en diep. De 
emoties variëren van verbaasd, bezorgd, teleurgesteld tot verontwaardigd, vreselijk kwaad, te 
bizar voor woorden, witheet en pislink. De taakstelling wordt als onbehoorlijk ervaren en 
opgetekende reacties verhalen over onmacht, onvermogen en terug naar af.  
 
Deze emoties komen voort uit het gevoel dat de taakstelling de tweedeling in de samenleving 
vergroot: tussen arm en rijk, tussen kansarm en kansrijk en tussen degenen die zorg kunnen 
betalen en degenen die dat niet kunnen. Maar ook leeft de vrees dat nu kiezen voor bezuinigen 
op de uitgaven in het sociale domein in de toekomst juist leidt tot hogere uitgaven doordat 
problematieken verergeren (zie de volgende alinea). Door juist nu te investeren in mensen en in 
het sociaal domein, en problemen niet door te schuiven, kan worden voorkomen dat op langere 
termijn juist meer geld moet worden uitgegeven aan het sociaal domein. 
 
Maar bovenal komen de emoties voort uit het diepgewortelde gevoel dat juist de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving de dupe zijn van de taakstelling. Ze worden nog 
kwetsbaarder en verliezen de aansluiting met de samenleving. Het gaat dan om de steeds groter 
wordende groep ouderen, mensen zonder familie of netwerk, mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt en statushouders. De aanwezigen voorzien bij deze groepen: 

 vereenzaming 

 minder zelfredzaamheid 

 minder bestaanszekerheid 

 sociaal isolement 

 sociale uitsluiting 

 verarming 

 meer afstand tot de arbeidsmarkt 

 toename van de werkeloosheid 

 slechtere gezondheid 

 minder mobiliteit 

 toename van de schulden 

 toename van de armoede 

 minder zelfvertrouwen. 
 
Maar de gevolgen van de taakstellingen blijven niet beperkt tot de kwetsbare groepen. Doordat 
de professionele zorg vermindert, komen steeds meer taken te liggen op de schouders van 
vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn hier echter vaak niet op toegerust omdat ze (te) weinig tijd 
hebben en er niet voor zijn opgeleid. Daardoor ligt het risico van overbelasting met alle gevolgen 
van dien op de loer. 
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Toch blijkt tijdens de avonden dat de maatschappelijke partners welwillend zijn om creatief mee 
te denken en samen naar oplossingen en alternatieven te zoeken. Zij roepen de Drechtraad op 
meer gebruik te maken van de kennis en expertise bij maatschappelijke partners als nieuwe 
plannen worden ontwikkeld. De sleutelwoorden tot succes zijn volgens hen ‘lange termijn’, 
‘preventie’ en ‘efficiëntie’.   
 
Ook hebben de maatschappelijke partners er waardering voor dat de avonden georganiseerd zijn 
en dat maatschappelijke partners (wederom) om hun mening en inbreng is gevraagd. Maar ze 
vinden tegelijkertijd ook dat de SDD zelf moet onderzoeken of het werk niet efficiënter kan en de 
dienst transparanter kan zijn over doelstellingen en uitgaven. Daarnaast vinden zij dat efficiënter 
kan worden gewerkt door het aantal zorgpartners niet te veel te versnipperen, maar te kiezen 
voor vaste regionale partners. En door de (keten)samenwerking tussen de SDD en andere 
instanties te verbeteren. 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


