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VERBETEREN,  
KETENSAMEN- 
WERKING IN HET 
SOCIAAL DOMEIN

Rogier Kelderman

Diederik Hommes

Het sociaal domein – waar staan we?

uim vier jaar na de decentralisaties van 
zorg, werk en jeugdhulp naar gemeen-
ten (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) 
is het tijd om de balans op te maken. 
Inmiddels blijkt dat de resultaten die 

de beleidsmakers voor ogen hadden maar ten dele 
zijn waargemaakt. Cliënten ervaren nog onvoldoen-
de dat ze centraal staan, de kosten in met name 
de jeugdzorg lopen op en de wachtlijsten worden 
langer. Met alle risico’s voor kwetsbare groepen in 
de samenleving. De transitie is redelijk gelukt, de 
transformatie staat nog in de kinderschoenen. Veel 
aandacht is er gegaan naar de integrale toegang; 
‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Daar is niks mis mee, 
maar we denken dat de echte vernieuwing gaat 
komen uit ketensamenwerking. En die moet nog op 
gang komen.

Een treffend voorbeeld voor waar we nu staan komt 
bij Ilya Soffer vandaan. Tijdens een van onze bijeen-
komsten over het sociaal domein wist ze het publiek 

een pakkend verhaal te vertellen over Patrick. 
Patrick is een cliënt met een spierziekte die gepaard 
met onder andere epilepsie, hierdoor kon hij slecht 
lopen en ervaart hij altijd pijn. Toen zijn begeleiders 
hem vroegen aan welke zorg hij behoefte had, gaf hij 
aan graag in een bubbelbad te willen zitten, dit was 
voor hem de enige pijnloze activiteit. Het antwoord 
van de zorginstelling lag een half uur verderop: bij 
een fysio kon Patrick hydrotherapie gaan beoefenen 
in het zwembad. Dit aanbod sloeg Patrick af omdat 
hij gewoon in een bubbelbad wilde. Op het moment 
dat je het gaat doorrekenen kost een bezoekje aan 
het bubbelbad inclusief vervoer en begeleiding om 
de hoek waarschijnlijk een tiende van een sessie 
hydrotherapie, maar ons systeem is hier niet op 
ingericht. Er is geen label voor.

Hoe kan dat, terwijl er zo hard 
is gewerkt?

De meeste organisaties in het sociaal domein hebben 
na een periode van flink doorakkeren hun inkoop-
procedure, administratie en kostprijsmodel op orde 
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en kunnen er beschikkingen en facturen uitgewis-
seld worden. Een megaprestatie, aangezien geen 
van de organisaties echt kon voorzien wat hen te 
wachten stond. Om grip te krijgen op die onzeker-
heid hebben veel gemeenten in eerste instantie een 
werkmodel neergezet die zo veel mogelijk de oude 
situatie kon voortzetten, binnen de nieuwe kaders. 
En daar zit ‘m nu net de kneep! De nieuwe situatie 
vraagt van alle betrokkenen een ander samenspel, 
met nieuw gedrag, andere vaardigheden en andere 
spelregels. En hoewel er hard is gewerkt een model 
te creëren waarin alle betrokken partijen gezamen-
lijk aan de lat staan voor de zorg voor de cliënt, is er 
van échte samenwerking nog geen sprake. 

Het effect is dat een ieder het goed is gaan regelen  
voor zijn eigen stukje. De gemeente verfijnt de 
inkoopprocedure en de toepassing hiervan. De 
zorgorganisaties focussen op het onderhandelen van 
zo hoog mogelijke tarieven om hun kostprijsmodel 
haalbaar te houden en zijn vooral aan het overleven. 
Ofwel, suboptimalisatie! Daarmee is de zorg niet 
goedkoper geworden, duren zorgtrajecten te lang en 
is de zorg door gebrek aan flexibiliteit in het aanbod 
vaak slecht van kwaliteit. En erger nog, cliënten 
ervaren onvoldoende adequate hulp.

Lessen over ketensamenwerking 
uit andere sectoren

Het is tijd voor doorontwikkeling van het sociaal 
domein gericht op échte samenwerking tussen álle 
ketenpartners in de zorg. De gedachte is dat we door 

toepassing van effectieve ketensamenwerking niet 
alleen de kosten kunnen terugdringen, maar gelíjk-
tijdig de prestaties op de dimensies tijd en kwaliteit 
aanzienlijk kunnen verhogen. Rijnconsult heeft veel 
ervaring met de inrichting van ketensamenwerking, 
bijvoorbeeld in de agrifoodsector en in de bouwsector. 
Ook daar zagen wij vergelijkbare fenomenen, zoals 
gebrekkige samenwerking en vooral sturen op prijs. 
Partijen, die eerder vooral met elkaar concurreerden 
tot de laatste euro, of in een opdrachtgever-opdracht-
nemerrelatie vooral over meer- en minderwerk 
stoeiden, gaan samenwerken voor een beter resultaat 
voor de klant. Met als resultaat flinke besparingen, 
verminderde doorlooptijden en betere kwaliteit 
dan wel minder fouten. Met name vooruitstrevende 
corporaties weten zo meer maatschappelijk rende-
ment te halen uit hun investeringen in bijvoorbeeld 
verduurzaming. Besparingen op de uitvoering van 20 
tot 40 procent zijn gebruikelijk. Maar samenwerken 
om continu te verbeteren, hoe ziet dat er dan uit?

Samen continu verbeteren, steeds een 
beetje beter naar de klant toe!

Gedurende het proces van samenwerking is een con-
tinue focus op het zoeken naar manieren om sneller, 
goedkoper en beter te samen te werken in de keten 
belangrijk. Het denken vanuit de principes van Lean 
is daarbij behulpzaam: kunnen we de toegevoegde 
waarde die we voor de cliënt leveren vooropzetten 
en alles wat daaraan niet bijdraagt (waste) elimine-
ren? Dit vraagt om een proces van continu leren en 
verbeteren in het dagelijkse werk. 

10  Rijnconsult Business Review

(1)  
Lange termijn  

samenwerking

(2)  
Vroege betrokkenheid 

partners

(3)  
Delen van informatie

(4)  
Gezamenlijk  
monitoren

(5)  
Continu

verbeteren

(6)  
Gezamenlijk incentive 

systeem



 Rijnconsult Business Review   11 

Wijkgericht werken? Vormen van integrale toegang? 
Informatie gestuurd werken? Politieke en organisa-
torische verantwoording over grote budgetten? Korte 
samenwerkingslijnen tussen front-, (mid-) en back-
office binnen en tussen verschillende organisaties? 
Het zijn allemaal ontwikkelthema’s die spelen in het 
sociaal domein en die aangepakt moeten worden.

Een tijd geleden is onder leiding van minister  
De Jonge begonnen met ‘schrapsessies’ in de zorg,  
zo ook binnen het sociaal domein. De schrapsessies  
zijn zeer geschikt om het werkproces met jeugdzorg 
(professionals) te doorlopen om zo op overbodige 
en/of inefficiënte processtappen of formulieren te 
stuiten, aldus de Rijksoverheid. Je ziet verbetering 
maar veel processen binnen het sociaal domein zijn 
nu nog opgezet vanuit het perspectief van de overheid 
(de gemeente). Zoals voorgaande voorbeelden duiden 
zijn ze sterk verkokerd en nodeloos complex, terwijl 
er terecht om een integrale aanpak wordt gevraagd: 
‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ is het motto van de ge-
meenten. Dat motto sluit naadloos aan bij die van de 
zorginstellingen en cliënt. Het schreeuwt tegelijkertijd 
ook om een Lean-aanpak: kijk naar de klant. Kijk 

naar wat nodig is, pas daar gezamenlijk de strategie, 
capaciteitsplanningen en integrale werkprocessen op 
aan en blijf verbeteren. 

Het voorbeeld in het kader toont aan dat niet alleen 
de zorginstellingen eraan onderdoor gaan maar ook 
de gemeenten grote verliezen draaien op het sociaal 
domein. Deze kosten komen voort uit de verschei-
denheid en complexiteit van processen, het grote 
aanbod aan zorgverleners en het kleine aanbod aan 
mogelijke producten of productcodes die te leveren 
zijn aan de cliënten. De decentralisaties vragen van 
de zorginstellingen en gemeenten, naast een nieuwe 
kijk op sociale dienstverlening, ook het nodige bij 
het (her)inrichten van hun processen. Ruim vier jaar 
na invoering van de decentralisatie merken wij in de 
praktijk bij onze klanten dat mede door de diverse 
onduidelijkheden die er in het begin waren bij invoe-
ring van de nieuwe wetgeving dat de processen niet 
op elkaar aansluiten.

Het is een complexe vraag voor zowel zorginstellin-
gen als gemeenten. Samen, gestructureerd verspillin-
gen uit het proces halen, naar elkaar toe werken van-
uit ketensamenwerkingsverbanden, de processen 
gezamenlijk zo in te richten naar de échte wens van 
de cliënt. Het zal betere, passende en uiteindelijk 
goedkopere zorg als gevolg hebben voor zorginstel-
ling en gemeente!

Rogier Kelderman krijgt als adviseur energie van het in 
beweging brengen van organisaties, richting de wens van 
de klant met als ultieme  doel om de klant en hun diensten 
slimmer te laten (samen)werken. 

Diederik Hommes brengt bestuurlijke - en organisatie-
problemen terug naar de essentie en creëert oplossingen 
met draagvlak. 
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5,5 MILJOEN EURO IN DE MIN

Eind 2019 stevenden de grotere gemeenten 
(100.000+) af op een verlies van zo’n 5,5 mil-
joen euro op het sociaal domein. Dit nega-
tieve begrotingssaldo zou bij deze gemeenten 
de komende jaren alleen maar verder oplopen 
tot gemiddeld 7 miljoen euro. Bij gemeenten 
met 50.000 tot 75.000 inwoners is het tekort 
ook aanzienlijk: gemiddeld ruim 3 miljoen 
euro. Hoewel het in absolute getallen om 
beperkte bedragen gaat, hebben de kleinste 
gemeenten (tot 15.000 inwoners) het in feite 
dubbel zo zwaar. Waar de grotere gemeen-
ten met een gat van 1 tot 1,5 procent in hun 
begroting zitten, komen die kleintjes in 2020 
2 procent tekort ten opzichte van hun totale 
begroting.

Bron: https://www.binnenlandsbestuur.nl/
financien/nieuws/gemeenten-korten-mas-
saal-op-sociaal-domein.10773129.lynkx
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