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Het Rhedens Regieboekje boekje is ontstaan uit inspirerende gesprekken 
die wij als Regieteam Sociaal Domein Rheden voerden op 14 april 2015.

Tijdens deze zonovergoten dag in de huiskamer en op het terras
van VillaVeertien in Dieren spraken we over onze gedrevenheid 
om van betekenis te zijn voor de 7 dorpsgemeenschappen. 
We vormden ons een gedeeld beeld waar ons team voor staat. 
En hoe wij vanuit een gezamenlijke filosofie willen werken met collega’s  
en partners aan het realiseren van concrete maatschappelijke opgaven.
Als netwerkregisseurs van de gemeente Rheden.

Dit boekje is bedoeld als prikkelend visitekaartje, als uitnodiging. 
We gaan er graag over in gesprek!

Marieke van Hooff 

Annemieke Dibbink | Esther Sommers | Erny Reuling | Gabi Steentjes | Gerthy Starink |  
Hans Berntsen | Hiddo Born | Jan Martens | Jo-Ella Verbeek | Leo Schraven | Margret 
Goossen | Margriet Loeven | Marjolein Huijskes | Monique Schepers | Natascha Nijenhuis | 
Nural Cilingir | Peter Visser | Roelie Buter | Saskia Goedings

Regie is een bijzondere vorm van sturen die is gericht op de afstemming
van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend
geheel, met het oog op een bepaald resultaat.

 –

 Uit: De gemeente als regisseur, Lokale daadkracht mobiliseren. Ministerie van BZK

Een regisseur is iemand die de creatieve supervisie voert 
over uitvoerende kunst

 – 

 Wikipedia



Team netwerkregisseurs 

Succesvolle regie is vooral mensenwerk. 

Zorg en welzijn dicht bij de mensen organiseren, vraagt een bijzondere 
vorm van samenwerken: netwerkregie. Ons team bestaat uit 
netwerkregisseurs in het sociaal domein die mensen, initiatieven en 
organisaties stimuleren om sámen tot het beste resultaat te komen met en 
voor (groepen) inwoners. En die verbindingen leggen binnenshuis, ook 
naar het ruimtelijke domein en veiligheid. 
Ons motto is dat succesvolle regie vooral mensenwerk is. In veel gevallen 
zijn wij als gemeente immers slechts één van de spelers en niet degene 
die bepaalt of afdwingt. Onze waarde als regisseur is dan om te verkennen 
wat de verschillende partijen met hun verschillende invalshoeken bindt. 
Om als gelijkwaardige netwerkpartners op zoek te gaan naar de eenheid in 
alle verscheidenheid en vast te stellen op welke punten het haalbaar is en 
loont om samen te werken. We hebben de gedeelde passie om mensen en 
werelden te verbinden. Ieder op z’n eigen manier.
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Transformatie in het sociaal domein

We leven niet in een tijdperk van verandering, 
maar in een verandering van tijdperk. 

 –

 Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde

Nederland transformeert naar een nieuwe samenleving waarin de 
machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. 
Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van 
de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt. De hiërarchische 
top-down samenleving staat onder druk door de opkomst van duizenden 
coöperaties, netwerken, gemeenschappen en initiatieven van onderop.

De echte verandering komt van onderop. 
Dat betekent voor de gemeente ‘loslaten’.

Ook in het sociaal domein zien we dat de echte verandering van onderop 
komt. De dynamiek in de verschillende dorpen, buurten en wijken bepaalt 
hoe mensen naar elkaar omzien en initiatieven nemen. Hoe de netwerken 
zich ontwikkelen waarbinnen mensen mee willen en kunnen doen en zelf 
aan de slag gaan. Er is geen centraal punt waar ‘alles’ overzichtelijk samen 
komt. Als gemeente zullen we in die zin moeten loslaten en erop moeten 
vertrouwen dat veel zaken goed gaan, misschien soms wel beter, zonder 
directe bemoeienis van de gemeente. Voor ons Regieteam is de uitdaging 
om alert te zijn op wat in de verschillende dorpen, buurten en wijken – 
achter de voordeur – speelt – en belangrijk wordt gevonden door bewoners. 
Zodat we daar actief op in kunnen spelen. 

In het programma Sociaal Domein in wording zien wij de transformatie 
als een langdurig proces. De gemeente zal zó moeten werken dat 
snel aanpassingen gedaan kunnen worden. Die wendbaarheid wordt 
vanzelfsprekend door integrale dienstverlening en regievoering binnen 
de eigen gemeentelijke organisatie. 
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Integrale dienstverlening & regie 

De gemeente kan alleen de ‘betrouwbare en slagvaardige partner’ 1 zijn die  
zij wil zijn als de dienstverlening integraal is. Dus als bewoners aan de voor- 
kant worden geholpen op alle leefgebieden. Dat lukt als beleid en uitvoering 
worden geregisseerd. Het betekent dat werkgebieden als Wmo en W&I  
niet langer leidend zijn, maar de thema’s en vraagstukken die spelen, zoals:
a. Vroegsignalering en preventie: hebben we kwetsbare bewonersgroepen 

in beeld?
b. Maatschappelijke participatie: zijn de randvoorwaarden vervuld om 

mee te kunnen doen? [functies van ontmoeting, informatie en advies, 
lichte ondersteuning en zorg]

c. Arbeidsparticipatie: kan iedereen werken naar vermogen?  
Hoe wordt aangesloten bij het onderwijs?

d. Extramuralisering: hoe wordt bevorderd dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen met zorg?

e. Zorg: hoe is de zorg lokaal en regionaal geregeld voor specifieke 
groepen bewoners met multi-problemen?

De stap naar thematafels is inmiddels gezet. 
Als Regieteam zetten wij ons vanuit die thema’s in voor projecten, gericht 
op concrete opgaven. In deze projecten zijn we aan de slag in wisselende 
teams met collega’s die elkaar aanvullen en versterken.

 1  Organisatievisie

EILANDJES-
CULTUUR

WIE GAAT ER MEE 
POOTJE BADEN?

HET NIEUWE WERKEN
KAN DAT OOK 

ZONDER DE OUDE 
HIËRARCHIE?
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Stip aan de horizon 

Het gaat altijd om mensen.

Als Regieteam vinden wij elkaar op de stip aan de horizon: 

Een sociale en vitale samenleving,
waarin inwoners zelf regie hebben over hun leven,
elkaar bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning biedt.

Dit geldt voor alle leefgebieden welzijn, zorg, jeugd, werk en inkomen.2 

 

In de gemeente Rheden wonen 43.561 inwoners [stand mei 2014], waarvan 
er 5.000 hulp en ondersteuning nodig hebben. De missie van de gemeente 
Rheden is: ‘een bijdrage leveren aan het geluk in onze samenleving.’ 3  
Wij verbinden de term ‘geluk’ in ons programma Sociaal Domein in 
wording aan ‘eigenaarschap’ als doel van de transformatie. Inwoners 
tonen eigenaarschap door zelf en met hun omgeving taken over te nemen 
en verantwoording te nemen voor hun eigen goede en gelukkige leven. 
Professionals mogen niet ‘onteigenen’. Zij zullen moeten werken vanuit 
het perspectief en de leefwereld van inwoners en zichzelf zoveel mogelijk 
overbodig moeten maken. De gemeente moet vooral investeren in 
preventie en vertrouwen hebben in inwoners en professionals. Zodat zorg 
doelgericht kan worden ingezet voor die mensen die het nodig hebben. 
 
 2  Programmabegroting 2015-2018
 3  Organisatievisie
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Wandelen in het sociaal domein

Mensen leven hun leven, sluit daarbij aan.

We zijn allemaal inwoner en dus ervaringsdeskundig. We bewandelen onze 
routes op de sociale wandelkaart. We maken gebruik van voorzieningen om 
te ontspannen, elkaar te ontmoeten, informatie en advies in te winnen. 
We zijn actief in ons sociaal netwerk, horen wat er speelt in de wijk, doen 
soms activiteiten met buurtgenoten en mensen die in eenzelfde levensfase 
zitten, zijn van betekenis in andere netwerken.  

We nemen initiatief door een moestuin op te zetten, crowdfunding te 
organiseren, de auto te delen. We zijn vrijwilliger en mantelzorger. 
We zien om naar ‘kwetsbare’ mensen, die uitermate krachtig kunnen 
zijn: verstandelijk gehandicapten, de buurvrouw die niet meer thuis kon 
wonen, het autistische broertje, (schoon)ouders die dementeren, kinderen 
in de familie die aandacht nodig hebben, daklozen. We lopen aan tegen 
de bezuinigingen in de zorg, de hulp die niet goed aansluit en soms 
verpulverd is. Het maakt dat we nadenken over de toekomst van onze 
naasten en voorsorteren op hoe wij zèlf oud willen worden. 
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We beschikken kortom over een schat aan ervaringskennis over de 
beweging die gaande is in het sociaal domein. In onze persoonlijke 
verhalen zitten interessante aanknopingspunten en vele overdenkertjes 
voor ons werk. 
• We moeten scherp blijven letten op wat er speelt binnen wijken  

en buurten.
• Vergeet mensen niet die niet hun vinger opsteken.
• Samen bereik je meer dan ieder voor zich.
• Voor elkaar zorgen is normaal, dat doe je van nature.  

Let dus op dat de boodschap van ‘samenkracht’ niet averechts werkt. 
• Je doet wat op je pad komt.
• Als mantelzorger komt er teveel op je af; je wordt overvraagd.
• Er zitten grenzen aan zorgen voor de ander als het slechter gaat  

en zwaarder wordt. Wat kun je dan als gemeente doen?
• Wat we doen met onze kinderen, moeten we ook met de samenleving 

doen: bewust zijn wat er leeft en stapsgewijs loslaten, zonder helemaal 
uit beeld te raken. Kortom: loslaten en erbij blijven.

• Het is lastig om de balans te vinden tussen zorg willen geven  
en zelfstandig laten zijn. Bijvoorbeeld in relatie tot ouders.

• Mensen in eenzelfde levensfase helpen elkaar er doorheen.  
Bijvoorbeeld jonge moeders. 

• De kerken hebben het over de ‘burgerlijke gemeente’.  
Zij zien zichzelf als de gemeente.

OP WELKE REGEL 
BEN JIJ EEN 

UITZONDERING?
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Wat we meemaken versterkt onze persoonlijke drive om nieuwe 
wegen te ontdekken in dit andere tijdperk. En om in dat verband de 
olifantenpaadjes zichtbaar te maken en serieus te nemen. De paadjes die 
bewoners(initiatieven) zèlf hebben gecreëerd. Een aansprekend voorbeeld 
is VIVA Rheden die vrijwilligerswerk zó stimuleert en ondersteunt dat 
burgers echt initiatiefnemer zijn. Zij mogen groot zijn. Tegelijkertijd zijn 
deze initiatieven zo kleinschalig dat ze niet snel in het oog springen.  
Het is belangrijk dat juist de betekenis gezien wordt van bijvoorbeeld een 
inloop voor een specifieke groep mensen. Als gemeente moeten we ons 
realiseren dat er al heel veel bijna onzichtbaar in de basis wordt geregeld 
door bewoners. Door de informele netwerken en initiatieven te zien en te 
waarderen, zoals bijvoorbeeld de wijkraden en te verbinden aan een breder 
netwerk van gebiedsteams, ik buurt mee etc. kunnen meer  
bewoners profiteren van wat er is. 
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Creativiteit

Pippi Langkous begint bij het toetje. 

We worden lenig in ons denken en doen, als we het einde voor ogen 
houden, de stip aan de horizon. Waar wordt ‘de burger’ blij van? 
Als we niet lullen maar poetsen, het lef hebben om het anders aan te 
pakken. De bezuiniging prikkelt onze creativiteit. Ons uitgangspunt is 
dat binnen de financiële kaders alles kan, totdat blijkt dat het niet kan. 

De omkering helpt. Een goed voorbeeld is Het Gesprek. 
Een team van professionals en vrijwilligers startte bij mensen thuis  
aan de koffie. Zonder risicoanalyses, scenario’s, afvinklijstjes vooraf.  
Op zoek naar de waarachtige verhalen. Met vertrouwen in de waarde  
van een oprecht gesprek. 
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Een jaar lang hebben we kunnen experimenteren met persoonlijke 
gesprekken over hoe het met bewoners is en hoe zij hun leven zo kunnen 
organiseren dat ze mee kunnen doen. Eigenaarschap centraal dus, in plaats 
van het afhandelen van voorzieningen. We doorleefden het nu echt. 
Door Het Gesprek is een nieuwe werkwijze ontwikkeld in de 
gespreksvoering met Wmo-cliënten. Deze leerschool levert voor ons 
Regieteam richtingaanwijzers op voor de komende tijd:
• uitvoerende partners – zowel professionals als vrijwilligers – 

bepalen samen hoe zij vorm geven aan een opdracht en in welke 
teamsamenstelling. 

• Het Gesprek heeft zich ontwikkeld tot een werkwijze van eerste 
contact, ontmoeting aan huis tot ondersteunings- en zorgarrangement, 
waarin alle leefdomeinen aan de orde komen. De complexiteit van de 
problemen en de randvoorwaarden die hierbij horen vragen aandacht: 
extra tijd, regievoering en een nog bredere sociale kaart. 

• Het Gesprek wordt toegepast in andere domeinen, zoals onderwijs en 
werk & inkomen. Steeds van onderop met ruimte voor alle betrokkenen, 
formeel en informeel. 

Een ontwikkeling die we gaan versterken en verbreden is die van vind-
plaats is werkplaats. Hulptroepen zijn te vinden in de directe nabijheid 
van bewoners. Die hoeven geen moed te verzamelen om naar een loket 
te gaan. Het begint bij de basisvoorzieningen, zoals scholen, huisartsen, 
consultatiebureaus, kerken en verenigingen. 
De school is een zeer belangrijke vindplaats. Het is een natuurlijke 
omgeving voor kinderen, jongeren en hun ouders om te werken aan 
zaken die aandacht behoeven. Dus om aan de school ook coaches en 
hulpverleners te verbinden vanuit de gebiedsteams. Het voorkomt  
dat problemen zich opstapelen en kinderen uitvallen. 
Ook (sport)verenigingen zijn belangrijke vindplaatsen. Hier is snel  
in beeld welke ( jonge) leden afhaken, in de problemen zitten. 
Met verschillende verenigingen zijn we in gesprek over de mogelijkheden 
om hier de formule toe te passen van vindplaats is werkplaats.
Het 70+ huisbezoekproject is één van de allermooiste voorbeelden  
van belangeloos en goed luisteren aan de bron. 
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Vanuit de scholen gaan we de verbinding verstevigen naar de arbeidsmarkt. 
Werken aan een goede aansluiting is met name van belang voor de meest 
kwetsbare groep leerlingen, de jongeren die de praktijkschool of speciaal 
onderwijs volgen en daarna aan het werk moeten. Ook hun ouders/
opvoeders willen we niet uit het oog verliezen. In een tijd van weinig 
werkgelegenheid is het een enorme uitdaging om te voldoen aan de 
opdracht: ‘iedereen aan het werk naar vermogen’. Ook hier is creativiteit 
voor nodig! Het gaat om een omslag in het denken over werk. Het gaat om 
een andere verhouding ten opzichte van werkgevers en anders partners. 
Het betekent lokaal en regionaal zoeken naar alternatieve vormen 
van meedoen. Ook als het gaat om ‘beschut werk’. Daarbij gaan we de 
samenwerking zoeken met organisaties op het gebied van zorg en welzijn. 
En we gaan op zoek naar maatschappelijk betrokken werkgevers voor werk, 
ook of juist vóór mensen met weinig of geen loonwaarde. Hier zit kracht! 
De insteek van het Regieteam is dus dat we werk en inkomen verbinden 
aan participatie in brede zin. Niet alleen arbeidsparticipatie, maar ook 
maatschappelijke participatie. Die werelden zijn lang gescheiden geweest 
en gaan we vanuit ons Regieteam nu verbinden. 

Er is veel expertise en uitvoeringskracht aanwezig, bijvoorbeeld bij 
Presikhaaf. Zo doen bewoners met een bijstandsuitkering in het project 
‘Goedwerk’ iets terug in het algemeen belang. Zij doen klussen in de 
openbare ruimte, die anders niet zouden gebeuren. Hierdoor vergroten zij 
hun kansen op de arbeidsmarkt. Ook hier is creatief nagedacht. Het project 
biedt deelnemers kans op werk en de kwaliteit van de openbare ruimte 
wordt verhoogd. 
Creativiteit is geboden aan de inkomenskant. Want we willen toewerken 
naar één systeem voor draagkrachtberekening en het vaststellen van de 
eigen bijdrage. 
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Beren op de weg

Iedereen kan dingen ingewikkelder maken. 
Wat nodig is, is een klein beetje genialiteit en heel veel moed 
om het omgekeerde te doen. 

 –

 Albert Einstein

We zullen onze creativiteit hard nodig hebben om te voorkomen dat mensen 
aan de zijlijn staan. Wij hebben oog voor verschillende beren op de weg. 

Een bruine beer zien wij in relatie tot bewoners die niet in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien. Zij hebben minder dan 40% loonwaarde en 
zijn moeilijk te bemiddelen naar werk. In deze groep zullen we moeten 
investeren, zeker met het oog op aanspraak op duurdere zorg. 
Met extra aandacht voor gezinnen, omdat generatiewerkloosheid een 
serieus probleem is: hoe doorbreek je de cirkel van werkloosheid? 
Onze eerste acties zijn: 
a)  de doelgroep in kaart brengen  

over wie gaat het; wat is de omvang en zijn de kenmerken van deze groep?, 
b)  een kosten/baten analyse maken  

wat levert het mens en samenleving op als deze groep bewoners participeert?, 
c)  voorzieningen organiseren in de wijk  

welke mogelijkheden zijn er voor deze groep om mee te doen op wijkniveau?

Ook bewoners met een verstandelijke beperking die niet zichtbaar is, zien 
wij als een risicogroep. Evenals bewoners met een beperkt intellectueel 
vermogen, een IQ van 70-85. Voor deze groepen moet structureel iets 
gebeuren, formeel en/of informeel; misschien maar op één klein gebied. 
Essentieel is dat we de vindplaats is werkplaats benadering volgen.  
We zullen aandachtig moeten luisteren naar wat deze groep mensen nodig 
heeft om mee te kunnen doen. Nu is ons aanbod verkokerd en levert het 
voor de doelgroep te veel ‘gedoe’ op. We zullen moeten aansluiten op 
klantniveau en vraaggericht te werk moeten gaan. Volgens de leidende 
gedachte van Het Gesprek. 
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De grootste bruine beer zijn wijzelf als gemeentelijke organisatie. 
De omkering in onze denk- en handelswijze heeft zich nog lang niet overal 
voltrokken. Er zit iets heel weerbarstigs in onze manier van doen en laten. 
We hebben de neiging om alles te blijven controleren, om werelden en 
budgetten toch weer te scheiden, om voorwaarden te blijven stellen, 
om partijen bij de les te willen houden.
Wat gaat ons helpen; waar willen wij op sturen?

• Scherper worden in waar we als gemeente van zijn. Voortdurend 
vaststellen wat onze opdracht is en samen verantwoordelijk zijn.

• Scherper worden in de betekenis van onze uitgangspunten, of leidende 
gedachten voor wat we doen als gemeente en hoe we het doen.  

• Budgetten verbinden aan thema’s en opgaven. 
• “Ergens aan bijdragen” in plaats van voorwaarden stellen en controleren.
• Met één mond praten en handelen, zodat we als gemeente daadwerkelijk 

een betrouwbare partner zijn. 

We constateerden dat heel veel echt anders moet. We zitten niet 
voor niets in een transformatieproces. Met elkaar ondergaan we een 
gedaanteverwisseling. Wij zien het als een uitdaging om ‘short cuts’ te 
vinden, onze eigen olifantenpaadjes om uit te vinden wat werkt. 
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Beren op de weg

EFFECTEN
rampzalig

onbeduidend

zelden zeer waarschijnlijk   KANS

Grizzlybeer Bruine beer

Knuffelbeer Wasbeer



Leuk samenwerken

Ons Regieteam is breed samengesteld. 
Dat komt onze integrale, creatieve 
blik ten goede! We zijn nieuwsgierig 
in elkaar, willen meer weten over 
ieders kwaliteiten en gedrevenheden, 
zodat we elkaar optimaal benutten 
in projecten. Meer inzicht in elkaars 
competenties en persoonlijkheid 
draagt bij aan de leuke samenwerking 
die ons voor ogen staat. 

We gaan insights doen, gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. 
Insights werkt met een waardevrije kleurentaal: vurig rood, stralend 
geel, zacht groen en helder blauw. Iedereen heeft en gebruikt alle vier 
de kleuren. De volgorde en intensiteit van het kleurengebruik zijn uniek 
en bepalen onze persoonlijke stijl. Door de verschillen tussen mensen 
te herkennen, te waarderen en te benutten, kunnen we met elkaar meer 
bereiken. Zelfs voor ogenschijnlijk vervelende klussen als het opstellen van 
de begroting, is er altijd iemand die dat leuk vindt. We hebben zorg voor 
elkaar en ontmoeten elkaar als mens. 

 

VAN OLIFANTENHUID 
NAAR KIPPENVEL
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Wat doet elke kleur?

DENKEN
taakgericht

VOELEN
relatiegericht

INTROVERSIE EXTRAVERSIE

Ik doe 
het juist

Ik doe 
het nu

Ik doe het
 zorgzaam

Ik doe het
samen



Op ontdekkingstocht

Two roads diverged in a yellow wood, and I –
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.

 –

Robert Frost, 1920 

We gebruiken de metafoor van ontdekkingstocht om aan te geven dat 
we met elkaar aan het pionieren zijn. We gaan onze regiestijl versterken 
door met bewoners en (in)formele partners betekenis te geven aan 
de doelen die we willen bereiken. Pippi is een rolmodel met haar durf 
en creativiteit. Maar ook Kuifje. Met zijn avonturiersgeest, nieuwsgierigheid 
en vriendschappelijkheid. En met zijn insteek om kennis uit de hele wereld 
te gebruiken. 
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naar een idee van 7Zebra’s


