Zijn de tien beloften van de decentralisaties ingelost?
Preventief werken kost toch geen geld?
Zorgt burgerkracht voor tweedeling?

Conferentie

Voorkomen is beter dan genezen:
de waarde van collectief werken in sociale teams
Uitnodiging

Geachte heer/mevrouw,

22 april 2016
09.00-13.00 uur
met aansluitend lunch

Veel taken in de Jeugdwet en Wmo/AWBZ zijn vanaf 2015 naar gemeenten overgeheveld. Deze gemeentelijke taken in welzijn & zorg zijn veelal belegd bij sociale (wijk)teams. De herindicaties door gemeenten van
Zorg in Natura en van PGB’s beginnen te lopen. De meeste herindicaties zijn de gemeentelijke deur uit en
de zorgbudgetten lijken beheersbaar.

De Lawei
Burg. Wuiteweg 24
9203 KL Drachten

Georganiseerd door:

Het is dus juist nu een goed moment om te kijken of de oorspronkelijke inhoudelijke doelen van de decentralisaties in de Jeugdwet en de Wmo worden gerealiseerd. Of dat die doelen nieuw leven moet worden
ingeblazen! Daarom organiseert KIONN samen met de Werkplaatsen Sociaal Domein Friesland en Noord
op 22 april een conferentie.
Het doel van onze conferentie is om een thermometer in de huidige uitvoeringspraktijk van de Jeugdwet en
de Wmo te steken en om gelijktijdig inspiratie op te doen en kennis te maken met de methodes en werkwijzen van de toekomst.

Programma in het kort

Met medewerking van:

Noord en Friesland

De conferentie start om 09.00 uur met een presentatie van Henk Berends, wethouder Sociaal Domein
van de gemeente Tynaarlo over enkele dilemma’s en kansen die hij ervaart bij de ontwikkeling en
transformatie van het sociaal domein in zijn gemeente.
Grondlegger van de presentietheorie, prof. dr. Andries Baart houdt een inleiding over de kracht van de
presentiebenadering in de sociale (wijk)teams.
Dr. Gert Schout, ex-lector OGGz Hanzehogeschool en projectleider Eigen Kracht bij het VU medisch centrum, spreekt een prikkelende column uit over het gevecht om de zorg in de buurt te krijgen.
Hierna zijn er vier masterclasses over de dillema’s met betrekking tot het collectief werken met/in sociale
(wijk)teams op beleidsmatig, bestuurlijk, regie en uitvoeringsniveau.
De conferentie wordt afgesloten met een inspirerende uitzwaaier van, onderzoeker en publicist op het
gebied van sociaal werk, educatie en cultuur, dr. Marcel Spierts over de nieuwe rol van de sociaal werker
in de wijk en in de zorg. Een uitleiding over de zoektocht hoe het collectief werken in sociale (wijk)teams
mogelijk te maken.
Mr. drs. Michèle Garnier, dean Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen is dagvoorzitter van deze conferentie.
In de bijlage treft u een uitgebreid programma van de conferentie aan.

Inschrijven en kosten
Inschrijven voor deze conferentie kan door een email te sturen naar conferentie@kionn.nl met vermelding
van uw naam, functie en emailadres. Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven of u blijft lunchen na afloop van
de conferentie. Wees er snel bij want er is slechts ruimte voor 150 deelnemers.

Informatie
Sisca Sytema
06-24231530
conferentie@kionn.nl
www.kionn.nl

De kosten voor deelname aan de conferentie bedragen € 75, - per persoon en € 50, - extra per persoon als
uw organisatie met twee of meer personen komt. Deze kosten worden na de conferentie in rekening
gebracht.
Tot 17 april kunt u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na die datum worden de kosten in rekening
gebracht. Het is mogelijk dat u wordt vervangen door een collega, maar dan vragen wij u dit vooraf door te
geven via conferentie@kionn.nl
Graag willen wij u uitnodigen om bij deze conferentie aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

KIONN (Kennis, Innovatie en Ontwikkeling van Samenlevingsopbouw in Noord-Nederland)
Werkplaats Sociaal Domein Friesland
Werkplaats Sociaal Domein Noord
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08.30 uur
Ontvangst en inschrijving – Foyer Kleine zaal
In de foyer van de Kleine zaal vindt het ontvangst plaats. Ook kunt u zich hier inschrijven voor één van de
vier masterclasses.
09.00 uur
Opening – Kleine zaal
Dagvoorzitter mr. drs. Michèle Garnier, dean Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen
heet u van harte welkom en neemt met u het programma door.
09.15 uur
Dilemma’s en kansen bij de transformatie in het Sociaal domein
Henk Berends, wethouder Sociaal Domein van de gemeente Tynaarlo vertelt over enkele dilemma’s
en kansen die hij ervaart bij de ontwikkeling en transformatie van het sociaal domein in zijn gemeente.
09.30 uur
Column ‘Hoe de zorg steeds afhankelijkheid reproduceert’.
Dr. Gert Schout, ex lector OGGz Hanzehogeschool en projectleider Eigen Kracht bij VU medisch centrum,
spreekt een prikkelende column uit over het gevecht om de zorg in de buurt te krijgen.

Met medewerking van:

Noord en Friesland

09.45 uur
Dichtbij en niet ver af: moderne professionals in de wijken
Prof. dr. Andries Baart grondlegger van de presentietheorie houdt een lezing over de kracht van de
presentiebenadering in de context van sociale (wijk)teams en moderne transities. Wat vraagt dit van de
moderne professional en welke dilemma's vindt de professional op zijn weg.
10.30 uur
Pauze – Foyer Kleine zaal
In de pauze is een tentoonstelling en presentatie te zien van enkele werken van AMA vluchtelingen, waarbij zij
zelf aanwezig zijn.
11.00-12.00 uur
Masterclasses
De masterclasses geven antwoord op de gestelde dilemma’s. Aan het eind van deze sessies worden er
enkele aanbevelingen voor het collectief werken in het sociale domein gedaan.
1.
2.
3.
4.
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Presentiebenadering – Kleine zaal
De kracht van brede sociale wijkanalyses - Rutger Hauer zaal
Lessen uit onderzoek naar burgerinitiatieven– Studio
De drie P’s van het opbouwwerk - James Bond (Lokaal 007)

12.15 uur
‘Van individuele problemen tot publieke kwesties: de zoektocht van sociale (wijk)teams’ - Kleine zaal
Dr. Marcel Spierts, onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en cultuur houdt een
inspirerende uitleiding over de zoektocht om collectief te werken in sociale (wijk)teams te realiseren en rol van
de sociaal werkers hierin. In de presentatie worden de aanbevelingen uit de masterclasses van commentaar
voorzien.
13.00-14.00 uur
Lunch - Restaurant
Na afloop van de conferentie wordt u in het restaurant een lunch aangeboden.
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Tijdens deze conferentie worden vier masterclasses aangeboden, waarvan u aan één kunt deelnemen.

Masterclass 1: Presentiebenadering – Kleine zaal
Spreker:
Prof. dr. Andries Baart, sinds 1991 aan verschillende Nederlandse universiteiten verbonden geweest als
hoogleraar; momenteel aan North West University in Zuid-Afrika.
Inhoud:
De filosofie onder de sociale (wijk)teams en de moderne transities in zorg en welzijn leiden ertoe dat
professionals dichter op de leefwereld van wijkbewoners moeten gaan opereren: minder bureaucratisch,
organischer en vaker in gedeelde verantwoordelijkheid. Hun opdracht is eens te meer niet hun eigen ding te
doen maar in goede aansluiting bij en afstemming op wijkbewoners en hun alledaagse leven hun werk te
doen. Dat stelt eisen aan de moderne professional, deels verder aangescherpte eisen (die er dus al waren)
en deels nieuwe, voorheen niet zo gestelde eisen. De volgende vragen komen aan de orde:
1. Welke zijn deze nieuwe eisen? Hoe kan daaraan tegemoet worden gekomen?
2. Hoe kunnen professionals deze leefwereld gerichte praktijk ontwikkelen? Welke training, opleiding en
begeleiding zijn nodig.
3. De vraag naar een inhoudelijk kwaliteitskader: Wanneer is het op inhoudelijke gronden goed?

Masterclass 2: De kracht van brede en sociale wijkanalyses - Rutger Hauerzaal
Met medewerking van:

Noord en Friesland

Sprekers:
Dr. Gert Schout, projectleider Eigen Kracht bij VU medisch centrum
Peter Broer, manager MJD Groningen
Inhoud:
Om te komen tot burgerkracht en participatie vanuit mensen zelf blijkt dat het vormen van sociale
(wijk)teams en CJG’s niet voldoende is voor het realiseren van de 10 beloftes van de transities in vooral
achterstandswijken en –dorpen blijkt uit onderzoek van Movisie. De routes ‘van huisarts naar de zorg’ en
van ‘reddende hulpverlener naar de zorg’, en het ontbreken van investeringen in bv. onderwijs- en werkparticipatiebudgetten zijn te grote belemmeringen. Tijd voor het verdiepen van minder voorspelbare ingrepen
vanuit andere bronnen dan hulpverlening en zorg. Onderzoek en wijkanalyses kunnen dan leiden tot
rigoureuze ingrepen in hulpverleningsmethodieken en sociale budgetten voor achterstandswijken/dorpen.

Masterclass 3: Lessen uit onderzoek naar burgerinitiatieven - Studio
Sprekers:
Drs. Frits Sieswerda, Sr. lecturer Social Work, innovation, research van de NHL
Dr. Dirk Willem Postma, Associate Lector Welzijn Nieuwe Stijl bij NHL/Stenden
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Inhoud:
Ook in onderzoeksland wordt veel aandacht besteed aan 'burgerinitiatieven'. Maar wat wordt er zoal onder
'burgerinitiatieven' verstaan? Waarom nemen burgers initiatief? En wat verwachten actieve burgers van
sociale professionals en van overheden? En wat weten we al over de sociale impact van burgerinitiatieven?
In deze masterclass worden de uitkomsten van onderzoek naar burgerinitiatieven gepresenteerd en wordt
met deelnemers verkend wat deze bevindingen betekenen voor sociaal werkers en de rol van CJG's en
sociale (wijk)teams in Noord-Nederland.

Masterclass 4: De drie P’s van het opbouwwerk - Lokaal 007 James Bond
Sprekers:
Dr. Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Hanzehogeschool/projectleider Werkplaats Sociaal Domein Noord
Ria Barenkamp docent Hanzehogeschool Social Studies/onderzoeker Werkplaats Sociaal Domein Noord
Inhoud:
In deze masterclass staat het collectief en preventief werken in sociale (wijk)teams centraal. Welke kansen
biedt het collectief en preventief werken in wijken? En tegen welke dilemma’s wordt in de praktijk door de
collectief werkende (jongeren)opbouwwerker aangelopen? Ook wordt aandacht besteed aan de drie P’s van
het (jongeren)opbouwwerk: Positionering, Profilering en Professionalisering.
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De tien beloften van de decentralisatie:
Uit: "Nabij is beter" Pieter Hilhorst en Jos van der Lans (2015)
1.

De decentralisaties willen van een anonieme verzorgingsstaat een herkenbare verzorgingsstad
maken, die gebaseerd is op de organisatie van nabijheid met het primaat op de wijk.

2.

De decentralisaties hebben integraal werken als vertrekpunt. Het gaat niet langer om de formats van
instituties, maar om het primaat van de oplossing.

3.

De decentralisaties bevorderen snelle, heldere en zo nodig onorthodoxe oplossingen en hebben
daardoor ten principale een anti-bureaucratische signatuur.

4.

De decentralisaties beogen de rol van burgers te veranderen: ze zijn niet langer klanten van voorzieningen, maar eigenaren van (onderdelen van) de publieke zaak. Hun positie in de besluitvorming
over zorg- en dienstverlening verandert van consument tot producent, van passief naar actief.

5.

De decentralisaties geven vorm aan andersoortige horizontale en gelijkwaardiger verhoudingen
tussen professionals en burgers/amateurs (sociale netwerken, informele zorg).

6.

De decentralisaties bieden meer ruimte aan professionals en bevrijden deze van al te strakke
protocollen en gedetailleerde verantwoordingsregimes.

7.

De decentralisaties doorbreken de verkokering en het daarbij opknippen van problemen in door
specialisten behandelbare deelproblemen. Ze maken meer ruimte voor een generalistische werkwijze.

8.

De decentralisaties zorgen ervoor dat het accent, zowel in de organisatie van dienstverlening als in
het professionele handelingsrepertoire, nadrukkelijk op preventie komt te liggen.

9.

De decentralisaties bewerkstelligen dat de economie van de publieke sector wordt omgedraaid:
preventie loont en er komen integrale kostenbatenanalyses. Echt integraal werken verbetert zo de
dienstverlening, zet het mes in de verkokering waardoor het goedkoper kan worden (in die volgorde).

Met medewerking van:

Friesland en Noord

10. De decentralisaties zijn erop gericht de leefwereld van burgers te bevrijden van het juk van de
systeemwereld, waardoor de krachten van de samenleving zich optimaal kunnen ontwikkelen. Overzichtelijkheid en kleinschaligheid (de menselijke maat) zijn daarvoor nieuwe ijkpunten. Het doet
daarin denken aan de oude slogan van Philips: sense and simplicity. Het is het primaat van het gezond verstand.
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