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DONDERD AG 3 NOVEMBER 2016  

 

TOEZICHTHOUDEN BIJ TRANSITIE & TRANSFORM ATIE  

over de wijzigende focus en aandachtspunten in governance bij organisaties in het sociaal domein die 

(sinds de decentralisaties) ook door de gemeente worden gefinancierd. 

 

ACHTERGROND      

Innoveren en vorm geven aan nieuwe vormen van sturen en bekostigen, vraagt om durf en wil van 

gemeenten en aanbieders, tussen wie het onderlinge vertrouwen nog moet groeien.  

Gemeenten en zorg/welzijn-organisaties zijn veel tijd kwijt met de dagelijkse issues; ze komen er 

moeilijk toe om te bepalen hoe duurzaam invulling te geven aan de nieuwe ambities.  

Hoe belangrijk het ook is dat de organisatorische veranderingen soepel te laten verlopen, het is níet 

de kern van de transitie.  

Die kern is: we maken deel uit van een diepgaande verandering in de verhouding tussen alle 

betrokkenen - bewoners en klanten, ambtenaren en professionals, toezichthouders & bestuurders: 

oude zekerheden loslaten en wennen aan nieuwe werkwijzen en rollen. 

 

1. Netwerksamenwerking (wijkteams, zorgallianties, jeugdteams) 

In een netwerk, opgebouwd als breed samenwerkingsverband van een deelnemende organisaties, is 

het zeker in het begin niet voor iedereen helder ‘wie welke pet op heeft’ en ‘wie welke prestatie levert’. 

Nieuwe vraagstukken spelen: de ‘spagaat’ in commitment naar moederorganisaties en netwerkteam,  

het verschil in opvatting/visie tussen de professionals) en van werkgever versus opdrachtgever. 

Wat betekent dit voor het besturen & toezichthouden binnen organisaties? 

 

2. Particuliere (commerciële) dienstverlening in het sociaal domein 

Ouderen beschikken over meer financiële ruimte en blijven langer zelfstandig wonen; jongere 

generaties maken gebruik van ondersteuning op de particuliere markt. De publieke markt voor 

ondersteuning krimpt door financiële taakstellingen, maar blijft bestaan. Privaat georganiseerde 

dienstverlening ontwikkelt zich.. Hoe gaat deze markt zich ontwikkelen? Wat vraagt dit van de huidige 

aanbieders en meer specifiek van de toezichthouders? 

 

3. Organisatiebelang en/of cliëntbelang 

Het gaat natuurlijk niet primair om gezonde organisaties, maar om gezonde cliënten!  

Cliënten krijgen vaak zorg/welzijn vanuit meerdere organisaties en essentieel is dat de keten goed is 

georganiseerd. Kunnen organisaties en professionals in de ketenzorg het organisatiebelang 

ondergeschikt maken aan het cliëntenbelang? Kan hierdoor vorm worden gegeven aan de door 

gemeenten gewenste kanteling en transformatie bij aanbieders? Welke rol speelt de Raad van 

Toezicht hierbij? 

 

4. Fuseren en/of combineren 

Steeds meer zorgorganisaties zoeken in het kader van de Wmo en Jeugdwet naar 

samenwerkingsverbanden. Zorgaanbieders voelen de noodzaak: innovatie binnen de zorgmarkt is 

nodig. Het veld is veranderd nu gemeenten veel verantwoordelijkheden hebben en het budget 

afneemt. Hoe kom je tot innovatieve slagvaardigheid? Doe je het alleen of samen? Hoe toets je als 

toezichthouder de diverse mogelijkheden en heb je het goede gesprek met de bestuurder? 


