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11.45 Inloop met lunch

12.30 Start met filmpje

12.40  Korte opening en peiling van de zaal

12.45  John Heesen heet allen welkom en gaat 
  kort in gesprek met wethouder Geilen over de  

 ontwikkelingen in het Sociale Domein

13.00 Gedrag in het Sociaal Domein- door 
  DB Psychologen 

14.00 Leefstijlonderzoek - door Michelle Koek 
  en Petra Everaars

14.45 Pauze

15.00  De regels en de rek- door de  7 Zebra’s

16.00 Hoe verder? 

16.15 Interview wethouder Astrid Verblakt 

16.30 Wat neem je mee van deze dag?

16.45 Afsluitende borrel met een hapje

Zijn we klaar voor de 
mens centraal? 

Wat voor sociale dienst 
willen we zijn 

Weerstanden in je werk. 
Hoe ga jij ermee om?

Beleidsplannen en de 
sociale routekaart 

Succesvol in je gesprek  
 

De regels en de rek in 
het Sociaal Domein 

Hoe nu verder?   
 

Be the change you 
wanna see  

‘De inwoner centraal’, dat is het perspectief 
waar we als gemeente van uit willen gaan. 
Wat betekent dat concreet voor ons en voor 
ons werk? Hoe geven we dat vorm?

We hebben als cluster Sociale Zaken goede 
stappen gezet. De afgelopen anderhalf 
jaar is er hard gewerkt en hebben we de 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden in 
het sociale domein op de rails gekregen. 
De volgende stap is om daadwerkelijk te 
gaan werken vanuit het uitgangspunt dat de 
inwoner zelf meer centraal staat.

De vraag is: Zijn we daar klaar voor? 

We staan vandaag letterlijk in de 
Werkplaats. Een symbolische locatie 
omdat dit onderstreept dat we zelf ook nog 
werk aan de winkel hebben. Willen we de 
inwoner daadwerkelijk centraal stellen, dan 
zullen we ook in onze eigen spiegel moeten 
kijken.  

Daar gaat het vandaag om, dat we in onze 
eigen spiegel kijken. Maar ook om elkaar 
beter te leren kennen. Het gaat om ieder 
van ons en om de verbinding.   
Ik zou het mooi vinden als vandaag 
bijdraagt aan het gevoel dat we één cluster 
zijn. Dat we beseffen dat we wellicht meer 
raakvlakken hebben, niet alleen binnen het 
eigen team maar juist ook buiten het eigen 
team en cluster.

Om verder te groeien naar een sterke 
‘eenheid’ zal de dag een vervolg moeten 
krijgen. Dat is een uitdaging, maar wel van 
groot belang. De omgeving vraagt van ons 
dat we zaken meer in samenhang zien en 
oppakken. We hebben elkaar nodig, ook in 
het werk. Laten we vooral elkaars sterke 
kanten benutten. 

Deze dag maakt onderdeel uit van een 
traject om toe te groeien naar een sterk 
sociaal cluster dat in opdracht van het 
bestuur in staat is dienstbaar te zijn aan de 
inwoner. Dienstbaar niet in de zin van strikt 
uitvoeren binnen de wettelijke taken, maar 
daadwerkelijk toevoegen wat nodig is. 

Als vervolg op deze middag, zijn er in 
november uitwisselingsdagen voor 
alle medewerkers binnen het cluster. 
Ook komen  er bijeenkomsten voor de 
medewerkers die aan een stadsdeel zijn 
gekoppeld om met elkaar kennis te maken 
en ervaringen te delen. Op die manier 
zullen we elkaar steeds beter weten te 
vinden en kunnen we elkaar versterken. 

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de 
inzet van afgelopen periode en veel succes 
met de volgende stap!

John Heesen, 
hoofd Sociale Zaken 

Colofon
Gemeente Sittard-Geleen - Cluster Sociale Zaken
Oktober 2016
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Als managementteam van het cluster 
Sociale Zaken willen we een sociale dienst 
zijn waarin we met zijn allen bijdragen aan 
een samenleving die meer gebruik maakt 
van talenten en mogelijkheden van onze 
inwoners en beroepskrachten.

Om dat te bereiken, hebben we als 
management samen het gesprek gevoerd 
over de volgende zaken:
• Vanuit welke waarden werken we met en 

voor elkaar en onze inwoners? 
• Wat betekent dit voor onze eigen 

uitvoeringspraktijk? 
• Wat is de rode draad binnen ons cluster 

die ons verbindt? 
• Hoe kunnen we steviger regie nemen in 

deze ontwikkeling en sturen op wat we 
werkelijk willen realiseren?

SAMENHANG EN SAMENKRACHT
Op basis hiervan zijn onze uitgangspunten 
en kernwaarden bepaald en hebben we in 
het Clusterplan Sociale Zaken 11 thema’s 
vastgelegd die we komende tijd gaan 
oppakken. Met als doel om te zorgen voor 
meer samenhang en samenkracht binnen 
ons cluster. 

HOE GAAT HET VERDER? 
De thema’s zullen de komende periode 
nader worden uitgewerkt met concrete 
acties om daadwerkelijk de gewenste 
beweging in gang te zetten. Daarin heeft 
het managementteam de regie. Heb je 
ideeën, vragen of opmerkingen. Laat het 
weten via je teammanager. 

3 RANDVOORWAARDEN
X. Digitalisering
Y. Actualiseren processen
Z. Monotoring / gegevenslevering

FOCUS
A. Preventie vroeg in de levenslijn
B. Gebiedsgerichte aanpak
C. Zonder administratieve hobbels

6 UITGANGSPUNTEN
1. We werken ten dienste van de 
 samenleving: de mens centraal.
2. We werken en handelen met vertrouwen 
 in de mens die zich tot ons wendt.
3. We richten ons op preventie
4. We stimuleren eigen kracht van de 
 inwoners; eigen regie, zelfredzaamheid 
 en samenredzaamheid.
5. We voeren uit op een rechtmatige wijze, 
 zonder onderscheid en met maatwerk
6. We doen wat nodig is en laten los 
 indien mogelijk

WAT VOOR SOCIALE DIENST 
WILLEN WIJ ZIJN? VANUIT WELKE WAARDEN 

WERKEN WE MET EN VOOR 
INWONERS EN ELKAAR?

11 ACTIES
1.  Clusterplan
2.  Boegbeeld Sociale Cluster
3. Sociale routekaart
4. Sturing en regie beleiduitvoering
5. Gebiedsgericht aan de slag
6. Pilot Regie
7. Lastenverlichting
8. Bejegening
9. Uniforme toegang
10. Werkplek
11. Ons samenspel

AAN WELKE ACTIES GEVEN 
WE PRIORITEIT?

HOE ZETTEN WE DE DIVERSE 
‘LEVENSROUTES’ VAN 
INWONERS CENTRAAL?

CLUSTERPLAN
SOCIALE ZAKEN

2016 2018

5 KERNWAARDEN
1. Respect
2. Resultaatgerichtheid
3. Betrouwbaarheid
4. Integriteit
5. Betrokkenheid
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Een tijd geleden zat ik met mijn 
schoonfamilie in een vakantiehuisje. Het 
was mooi weer dus we aten buiten op het 
terras. Een vriendelijke voorbijganger 
wenste ons ‘Smakelijk eten!’. ‘Dat bepaal 
ik zelf wel’, mompelde mijn schoon-oma.
 
Waarschijnlijk maakte ze een grapje (ik 
weet het nog steeds niet zeker). Maar 
deze wil om zelf iets te bepalen zit diep in 
ons geworteld. 

Wanneer je het gevoel hebt dat iemand 
jou iets oplegt, bekruipt je een vervelend 
gevoel en gaan de hakken in het zand. 
Peuters laten dit gedrag vaak nog 
letterlijk zien. ‘Zelf doen!’. In onze 
volwassen jaren leren we dit gelukkig af, 
maar fijn vinden we het nog steeds niet.
 
Ook in je werk kan je deze weerstanden 
tegenkomen. Bijvoorbeeld wanneer 
je iets nodig hebt van een collega of 
een klant wilt stimuleren om naar een 
sollicitatiegesprek te gaan. Hoe ga je hier 
op een positieve manier mee om? Hoe 
voorkom je weerstanden of neem je ze 
weg als ze er zijn? In onze lezing leggen 
we uit hoe het menselijk gedrag tot stand 
komt en hoe je psychologische technieken 
kan gebruiken om gedrag te beïnvloeden 
zonder weerstand op te wekken. Wij 
hebben er zin in. Jullie ook?
 
Johnny  Buivenga en Eva Freling
Gedragspsychologen D&B 
www.dbgedrag.nl

Veel maatschappelijke problemen worden veroorzaakt door gedrag van mensen. We reageren 
hier vaak op met voorlichting en boetes, maar dit heeft niet altijd het gewenste resultaat. 
Waarom werkt dit niet? Omdat menselijk gedrag voor een groot deel onbewust en impulsief is. 

Tijdens deze masterclass bieden we een introductie in gedragsverandering binnen het sociale 
domein: welke onderbouwde beïnvloedingstechnieken (zoals nudging) kun je zelf inzetten om 
gedrag te veranderen? We laten zien hoe de overheid en bedrijven gedragskennis inzetten om 
betekenisvolle veranderingen te maken. En vertellen ook welke veelgemaakte fouten je kunt 
vermijden. Gedragsverandering kan verrassend simpel zijn, maar is nooit eenvoudig.
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De sociale routekaart gaat over ‘We’. Dat betekent dat het 
gaat over jou, over mij en over de ander. Over een Sittard-
Geleen waarin mensen en organisaties met elkaar omzien 
naar elkaar en hun leefomgeving. In een informele en een 
formele context. 

Als je kijkt wat er op alle routes te vinden is, dan besef je dat 
alles er eigenlijk is om een hechte gemeenschap te vormen. 
De ingrediënten zijn er:
• mensen die elkaar veel te bieden hebben; 
• initiatieven van buurtbewoners waarbij aangesloten kan 

worden; 
• verenigingen en voorzieningen waar ieder zich kan 

ontwikkelen, tot zijn recht kan komen; 
• organisaties die op maat hulp kunnen bieden. 

DE UITDAGING IS VOORAL NIEUW SAMENSPEL 
Waar het voor ons allemaal op aankomt, is om met een brede 
blik te kijken naar de mogelijkheden op de verschillende 
routes. En om slimme verbindingen te leggen tussen die 
routes. In feite gaan het om een nieuw samenspel, waarin 
het informele en formele circuit aan mensen, netwerken en 
organisaties elkaar ontmoet en versterkt.  
De routekaart maakt ons ervan bewust hoe belangrijk het 
is voor professionals op de oranje en blauwe route om in 
verbinding te staan met groen en geel: de inwoners en de 
netwerken om hen heen. Door letterlijk in de buurt te zijn, 
kunnen zij inspelen op wat er aan de hand is en het informele 
circuit betrekken. Vanuit de leidende gedachte dat jij en ik 
zelf verantwoordelijk zijn en manieren vinden om problemen 
aan te pakken. 

SOCIALE ROUTEKAART SITTARD-GELEEN

Met elkaar vormen wij, inwoners van Sittard-Geleen, 
een veerkrachtige samenleving. 
Wij	staan	aan	het	stuur	van	ons	eigen	leven.	
Wij	vinden	zelf	manieren	om	problemen	aan	te	pakken.	
Ondersteund	door	onze	omgeving	en	met	voorzieningen	
die	ons	toerusten	om	het	zo	lang	mogelijk	zelf	te	blijven	
doen.	Onze	kinderen	groeien	gezond	en	veilig	op.	
Wij	ontwikkelen	onze	talenten	en	doen	mee	
‘naar	vermogen’;	ieder	vanuit	zijn	persoonlijke	
leefsituatie	en	leefstijl.	Iedereen	
wordt	gezien	en	gewaardeerd.	
Ondersteuning	en	bescherming	
wordt	georganiseerd	met	
degenen	die	dat	echt	
nodig	hebben	en	met	
energie	van	buiten:	
het	netwerk	om	
hen	heen.

De groene route: het sociaal netwerk.

Wij,	inwoners	van	Sittard-Geleen,	vinden	de	weg	naar	familie,	
vrienden,	mantelzorgers,	buren,	kennissen,	werkgevers	of	
contacten	vanuit	eigen	vrijwilligerswerk	en/of	internet.

De gele route: het ínformele netwerk en buurtnetwerk.

Wij,	inwoners	van	Sittard-Geleen,	zijn	actief	en	vinden	
de	weg	naar	activiteiten,	verenigingen	of	vormen	van	sport,	
muziek,	cultuur,	kunst,	natuur,	buurtverenigingen,	scouting,	
vrijwilligersorganisaties	(Stichting	Streekzorg,	Stichting	
Horizon,	de	Brug,	Humanitas,	Zonnebloem,	Hulp	in	Praktijk,	
Buddyzorg,	Rode	Kruis,	Toon	Hermanshuis),	bewoners-
initiatieven,	zoals	kookclub,	geloofsgemeenschap/kerk/moskee.

De oranje route: de algemene voorzieningen.
Wij,	inwoners	van	Sittard-Geleen,	benutten	en	maken	gebruik	
van	algemene	voorzieningen,	zoals	de	school,	peuter-	en	kinder-
opvang,	de	huisarts,	het	CJG,	het	welzijnswerk	(PIW)	w.o.	jongeren-	
en	opbouwwerk,	maatschappelijk	werk,	Raad	en	Daad,	sociale	
raadslieden,	Steunpunt	Mantelzorg,	cliëntondersteuning	(PIW/	
MEE/Huis	voor	de	zorg),	Wmo	adviescentrum,	jongerenloket,	
woningvereniging,	klussen/boodschap/maaltijd/alarmerings-
diensten,	werkloket,	kredietbank,	GGD,	inloop	GGZ,	bibliotheek/	
Bieb	aan	Huis,	overig	particulier	en	commercieel	aanbod.

De blauwe route: voorzieningen sociaal domein.

Wij,	inwoners	van	Sittard-Geleen,	die	niet	zelfstandig	
of	met	hulp	en	steun	van	onze	omgeving	kunnen	
meedoen	of	waarbij	we	meer	dan	dat	nodig	hebben,	
maken	gebruik	van	individuele	voorzieningen,	zoals	
huishoudelijke	hulp,	begeleiding	(thuis	of	naar	werk),	
uitkering	en/of	bijzondere	bijstand,	jeugdhulp	en	
jeugdzorg,	etc.

DE ALGEMENE VOORZIENINGEN

HET INFORMELE NETWERK EN BUURTNETWERK

VOORZIENINGEN SOCIAAL DOMEIN

HET SOCIAAL NETWERK

INWONERS

DE ALGEMENE VOORZIENINGENDE ALGEMENE VOORZIENINGEN

Sociale visie geeft richting

Hebben regie

Iedereen doet mee
Leefsituatie en leefstijl

Maatwerk
Aansluiten bij behoeften

Waarderen en benutten
Inzet vrijwilligers, mantelzorgers, buurt-

verenigingen, bewonersinitiatieven

Stevige basis
Ontmoeting, info & advies, 

lichte ondersteuning, drempelloos

Ja, tenzij
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

en initiatief, rek in regels

Routekaart per gebied
Overzicht van wat er is

Gebiedsgerichte communicatie
In gesprek

Alert, uitnodigend, stimulerend

Nieuw samenspel
Nieuwsgierig, gelijkwaardig, gezond verstand

Iemand die het totaal overziet

De	Sociale	routekaart	kwam	tot	
stand	met	170	(in)formele	partners.
Juli	2016

Tijdens de interactieve in- en externe sessies voor de actualisatie van de visie 
opgaven en beleidsplannen Sociaal Domein hebben we  gewerkt met de Sociale 
Routekaart Sittard-Geleen. Dit  instrument maakt zichtbaar dat we de inwoners en 
hun omgeving centraal stellen en niet het systeem zodat de dienstverlening aan 
inwoners die het (tijdelijk) op eigen kracht niet (geheel) redden beter op elkaar wordt 
afgestemd.
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Hoe bereiken we onze 

inwoners die we graag willen 

betrekken bij projecten en 

beleid van de gemeente 

Sittard-Geleen? 

Dat blijkt in de praktijk vast best lastig 
te zijn. Communicatiecampagnes en 
-acties zijn vaak minder effectief dan 
vooraf was voorspeld en beoogd. Om 
daar iets aan te veranderen doet de 
gemeente onderzoek naar de dominante 
leefstijlen in onze wijken en buurten. In 
een presentatie over leefstijlonderzoek 
leg ik je uit hoe we een grote stap 
voorwaarts kunnen zetten in het 
efficiënt en effectief betrekken van 
inwoners. 

KARAKTER
We zijn gewend te communiceren met 
één doelgroep: onze inwoners. Daarbij 
maken we soms gebruik van onder-
scheid naar leeftijd, inkomen, gezinssa-
menstelling of geografische spreiding. 
De onderverdelingen zijn behulpzaam, 
maar zeggen weinig over het karakter, 
de voorkeuren en waarden van deze 
mensen. Kennis die wel zeer bruikbaar 
is bij het aangaan van een succesvol 
gesprek of project met inwoners.

INZICHT 
Onderzoeksbureau Samr vertaalt de 
dominante leefstijlen in onze wijken en 
buurten in belevingswerelden. Inzicht 
in de belevingswerelden van de mensen 
die in onze wijken en buurten wonen, 
levert ons waardevolle informatie op. 
Hoe verhouden zij zich bijvoorbeeld tot 
de overheid? Hoe staan zij tegenover 
veranderingen? En wat is hun houding 
ten opzicht van meedoen? Maar ook: hoe 
willen mensen worden aangesproken 
en in welke omgeving voelen zij zich het 
meest prettig? Inzicht in de belevingswe-
reld van onze inwoners geeft antwoor-
den op onder meer deze vragen. En dat 
maakt de kans op een effectief gesprek 
en succesvol (participatie)project vele 
malen groter.

Michelle Koek
Sr. Communicatieadviseur
Gemeente Sittard-Geleen

Binnenkort vind je de resultaten 
van het leefstijlenonderzoek voor 
Sittard-Geleen op intranet
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DE STREEPJESCODE VAN 7ZEBRA’S
 1  2  3  4  5  6  7
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VEEL VERWACHTEN VAN EIGEN 
KRACHT
In het sociaal domein volgen de veranderingen 
elkaar in snel tempo op. Er wordt veel verwacht 
van de eigen kracht van bewoners, maar als die 
op hun eigen wijze initiatieven ontplooien om 
voor zichzelf en elkaar te zorgen past dat niet 
altijd in de regels die we met elkaar hebben 
opgesteld. 

Ook blijkt het in de praktijk moeilijk om de 
gewenste intensieve samenwerking tussen 
alle zorg- en welzijnpartners, of tussen 
formele en informele ondersteuners, vorm 
te geven. Protocollen, regionale afspraken, 
prestatieovereenkomsten, privacy wetgeving, 
routines en budgetplafonds lijken allemaal in de 
weg te staan. 

IDEEËN MOGELIJK MAKEN
Met ‘De regels en de rek wil’ 7Zebra's laten 
zien hoe mensen ideeën en initiatieven 
mogelijk maken door de rek in de regels te 

vinden. Omdat de ene regel de andere niet 
is. Omdat er allerlei manieren zijn om rek te 
vinden, binnen regels en erbuiten. En omdat 
een beer op de weg niet meteen het einde 
van de route hoeft te betekenen. Samen 
creëren we oversteekplekken waar leefwereld 
en systeemwereld elkaar kunnen vinden. 
Zo krijgen begrippen als de faciliterende 
overheid of overheidsparticipatie een concrete 
invulling. Aansluitend op de lokale politiek-
bestuurlijke context en met betrokkenheid van 
maatschappelijke partners om samen ruimte te 
creëren voor initiatief.

PRAKTIJK
Alles begint en eindigt in de praktijk, die 
verandert doordat individuele mensen anders 
handelen. Vandaag zetten we jullie aan het 
werk om, aan de hand van concrete casussen, 
de ruimte binnen de regelgeving in het sociale 
domein op te zoeken. Want tussen de regels is 
vrijwel altijd meer ruimte dan je dacht. En niets 
is inspirerender dan dingen mogelijk maken. 

Boukje Keijzer en Jessica van Koert
7Zebra’s  www.7zebras.nl

DIALOOG
• Gesprek i.p.v. schriftelijk
• Op locatie
• Aannames checken
• Voel de gedrevenheid

INTEGRALITEIT
• Over afdelingen heen
• Binnen en buiten
• Gezamenlijke ambitie
• Elkaars beren verjagen

TRANSPARANTIE
• Wees duidelijk
• Wees open
• Wees eerlijk
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MEEDENKEN OF – 
WERKEN?

Wil je actief meedenken of – werken aan de 
toekomst van ons Cluster Sociale Zaken? 
Bijvoorbeeld in de organisatie van de net-
werkbijeenkomsten, de volgende Clusterdag 
of heb je andere inspirerende ideeën? Jouw 
inbreng is voor ons onmisbaar, dus meld je 
vooral aan bij Vivienne Lodder.

EEN KIJKJE IN ELKAARS KEUKEN
Natuurlijk stopt het niet na deze Clusterdag. 
Graag willen we elkaar nog beter leren 
kennen. Dat doen we door een uitwisseling 
van werkplekken. Komende week wordt je 
via e-mail gekoppeld aan een collega van 
een ander team. Het is de bedoeling dat je 
op donderdag 10 of 17 november meeloopt 
op de werkplek van een collega. Hoe 
verschillend is je werk, of waar zitten juist 
de overeenkomsten? Hoe kun je met zijn 
tweetjes bruggen slaan en verbinden zodat 
we met zijn allen één cluster worden en zijn! 

NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR DE 
GEBIEDSGERICHTE TEAMS

Uiteraard is het belangrijk dat de collega’s 
die samenwerken in de verschillende 
stadsdelen, elkaar ook goed weten te 
vinden. Daarvoor zijn verschillende 
kennismakingsbijeenkomsten per stadsdeel 
georganiseerd. Deze vinden plaats op 
31 oktober en 22 november.

Wat neem jij mee van deze dag? 
Persoonlijk, maar ook in relatie 
tot jouw bijdrage aan één sterk 

cluster Sociale Zaken.

I am unwritten, can’t read my mind, I’m unde-
fined
I’m just beginning, the pen’s in my hand, en-
ding unplanned

Staring at the blank page before you
Open up the dirty window
Let the sun illuminate the words that you 
could not find

Reaching for something in the distance
So close you can almost taste it
Release your inhibitions
Feel the rain on your skin
No one else can feel it for you
Only you can let it in
No one else, no one else
Can speak the words on your lips
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins
The rest is still unwritten

Oh, oh, oh

I break tradition, sometimes my tries, are 
outside the lines
We’ve been conditioned to not make mistakes, 
but I can’t live that way

Staring at the blank page before you
Open up the dirty window
Let the sun illuminate the words that you 
could not find

Reaching for something in the distance
So close you can almost taste it
Release your inhibitions
Feel the rain on your skin
No one else can feel it for you
Only you can let it in
No one else, no one else
Can speak the words on your lips
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins

Feel the rain on your skin
No one else can feel it for you
Only you can let it in
No one else, no one else
Can speak the words on your lips
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins
The rest is still unwritten

Unwritten (door Natasha Bedingfield)

rc2912a
Doorhalen
tussen
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