
 

Samenwerking tussen sociaal domein en openbare orde & veiligheid:  

Voer het gesprek over wat nodig is. 

Grijs is goed 
Bouman, S. & Geuzinge, M. 

 

Dit artikel verschijnt in verkorte vorm in het Skipr magazine september 2016. 

 

Na het afgelopen jaar veel energie gestoken te hebben in het laten landen van de decentralisaties, zijn 

gemeenten toe aan de volgende stap: de transformatie naar de nieuwe manier van werken. Een klein maar 

gezichtsbepalend onderdeel daarvan is de verbinding van het sociaal domein met dat van openbare orde en 

veiligheid. Steeds meer gemeenten zetten stappen om in deze domeinen tot betere samenwerking te komen. Dit 

doen zij in eerste instantie door het inrichten van structuren en werkprocessen. In dit artikel pleiten wij ervoor 

een belangrijke plek te geven aan het ' grijze gebied': het gesprek over wat nodig is. Goede samenwerking lukt 

alleen als partners zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen en dat bevorder je door bepaalde zaken niet dicht 

te willen timmeren, maar ruimte te maken voor het gesprek. Dit staat haaks op de huidige dominante 

sturingsprincipes en werkwijzen in het openbaar bestuur, maar is naar onze mening een benadering die beter 

past bij wat de samenleving vraagt van de overheid.  

 

“'t Is grappig dat wat afstand, zo snel meer inzicht gaf. 

Want de vrees die mij steeds voort joeg, glijdt nu al van mij af.”   

(Frozen – Laat het los). 

Een wat onderbelicht onderdeel van de 

transformatie van het sociaal domein is de 

verbinding met dat van openbare orde en 

veiligheid. Rond tal van, soms zeer actuele, 

thema's komen beide domeinen elkaar tegen: 

verwarde personen, jeugd, kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Samenwerking van professionals 

uit de zorg- en veiligheidsketen ligt dan ook zeer 

voor de hand. De kwaliteit en effectiviteit kan 

omhoog door elkaars deskundigheid en 

interventiemogelijkheden te gebruiken. Toch is dit 

geen vanzelfsprekendheid. Er is namelijk sprake 

van verschillende werelden, verschillende waarden 

en verschillende culturen.  

De decentralisaties in het sociaal domein bieden 

een kans om tot de broodnodige verbinding tussen 

de twee domeinen  te komen. 2015 stond in het 

teken van het goed laten landen van de 

decentralisaties. Er lag  veel nadruk op het 

inrichten van de organisatie, opdrachtgeverschap, 

budgetten en andere organisatorische zaken. Een 

jaar later komt de transformatie, de andere manier 

van werken, centraal te staan. De verbinding van 

het sociaal domein met veiligheid is hier een 

belangrijk onderdeel van. Voor de burger zijn zorg 

en veiligheid twee zeer belangrijke onderwerpen 

waarop de overheid wordt beoordeeld. Steeds 

meer gemeenten zetten stappen om tot een 

betere samenwerking te komen, in eerste instantie 

het inrichten van structuren en werkprocessen om 

veiligheidsvraagstukken op de juiste plek terecht 

te laten komen.   



Wat de verbinding van zorg en veiligheid zo 

fascinerend maakt is dat hier twee dominante 

opvattingen over sturing op elkaar botsen. Aan de 

ene kant de traditionele benadering van de 

bureaucratie die is gericht op beheersing: de 

overheid moet voorspelbaar, betrouwbaar en 

effectief zijn. Dat betekent het formuleren van 

doelstellingen, sturen op cijfers, nadruk op wie 

waar verantwoordelijk voor is, het inrichten van 

een overzichtelijke, verticale structuur met een 

duidelijk ingekaderde beleids- en beslissingsruimte 

met een sterk accent op mandaat en 

doorzettingsmacht.  

 

Tegelijkertijd is sprake van een beweging die 

gericht is op meer autonomie: de burger en zijn 

omgeving centraal stellen, eigen kracht, meer 

ruimte voor de professional, vrije ruimte om 

onorthodoxe oplossingen te vinden. Kenmerkend 

voor deze benadering is het zich organiseren in 

horizontale netwerken, met partners die vanuit 

hun eigen verantwoordelijkheid vraagstukken 

gezamenlijk oppakken.    

 

Beide benaderingen hebben waardevolle kanten: 

betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn van 

wezenlijk belang voor de burger. Soms is een 

flexibele, op maatwerk gerichte benadering die 

afwijkt van wat gangbaar is onontbeerlijk. We 

constateren dat het door de verschillende 

vertrekpunten in het sociale en veiligheidsdomein 

onvermijdelijk is dat er fricties ontstaan in het 

transformatieproces.  Dat komt goed naar voren 

bij de verbinding van beide domeinen.  

 

Veiligheid is een thema waar politieke urgentie en 

media-aandacht een rol kunnen spelen. Een 

bekend voorbeeld is de sociale calamiteit: een 

gezinsdrama of een ander incident dat zorgt voor 

onrust in de samenleving. De schijnwerper komt vol 

op de organisatie en de betrokken professionals te 

staan. De lokale bestuurders moeten 

verantwoording afleggen. Niet alleen de 

burgemeester maar ook de wethouder die het 

betreffende beleidsterrein in zijn portefeuille heeft.  

Er zijn veel voorbeelden waar spanning ontstaat 

aan de voorkant. De veiligheidsprofessional ziet 

een volwassene, kinderen of een gezin 

problematisch gedrag vertonen. Zijn professionele 

intuïtie zegt: ' Dit gaat fout'.  Hij benadert zijn 

partners in het sociaal domein om actie te 

ondernemen. Die partners werken in een context 

die gericht is op andere maatschappelijke 

doelstellingen, waar de vertrouwensrelatie met de 

cliënt van fundamenteel belang is en men ook 

verantwoording moet afleggen over hoe men die 

relatie invult. 

 

In gemeenten wordt gepoogd dit soort situaties  te 

ondervangen door werkafspraken te maken en 

protocollen vast te stellen. Dit is een verstandige 

benadering, vooral omdat het proces om tot zulke 

afspraken te komen waardevol is. Het zorgt ervoor 

dat partijen elkaar leren kennen en op de hoogte 

raken van de relevante overleggen en 

voorzieningen, maar ook dat ze nadenken over 

hoe te handelen in bepaalde escalerende situaties.  

 

Het idee is hierbij dat de samenwerking van 

hulpverleners en de samenhang van hun optreden 

wordt versterkt op het moment dat precies 

duidelijk is wie in welke situatie de regie heeft. 

Door de rollen vast te leggen en daar een expliciet 

mandaat aan te verbinden ontstaat doorzettings-

macht waarmee stagnerende samenwerking kan 

worden doorbroken. Onze ervaring is echter dat de 

nadruk op protocollen en doorzettingsmacht forse 

beperkingen met zich brengt.  In veel van dit soort 

processen wordt de oplossing voor stagnerende of 

onvoldoende (keten)samenwerking gezocht in een 

soort stappenplannen, waarbij veel energie wordt 

besteed aan het voorschrijven van welke stap in 

welke situatie moet worden gezet en het 

vastleggen van het bijbehorende mandaat. 

Kortom, doorzettingsmacht als Haarlemmerolie.  

 

Een te grote nadruk op protocollen en regels een 

passieve houding in de hand werken. Het leidt tot 

standaardisering van denken en doen. Men volgt 

de stappen van het protocol en niet verder. De 



vraag of de uitkomst echt de oplossing van de 

voorliggende casus bevordert, komt niet aan de 

orde.  

 

Voorbeeld 1: het protocol is gevolgd, maar een 

(verward) persoon is geëxplodeerd 

In een gemeente besluit men een gedetailleerd 

escalatiemodel op te stellen waarin zeer 

nauwkeurig wordt aangegeven waar de grenzen 

van de verschillende escalatiefases liggen. Dat 

wordt uitgewerkt  met de betrokken organisaties. 

Vele vergaderingen en sessies leiden tot 

ingewikkelde stroomschema’s die voor niet-

betrokkenen moeilijk te begrijpen zijn. Helaas 

escaleert in de gemeente een situatie rondom een 

verwarde man. Het loopt uit de hand en meneer 

belandt in een politiecel vanwege buitensporig 

agressief gedrag, terwijl meneer achteraf gezien 

misschien ook bij de dak- en thuislozenopvang 

met een kop soep rustiger had kunnen worden om 

daarna het gesprek aan te gaan over hoe nu 

verder. Terugkijkend blijkt dat betrokkenen het  

protocol van hun eigen organisatie keurig hebben 

gevolgd, maar niet met elkaar overlegden. 

 

Wij bepleiten een andere benadering: ga uit van 

een kader waarin de rollen duidelijk zijn, maar 

creëer ruimte voor professionals en organisaties 

om die lokaal in te vullen. Erken dat het zal 

voorkomen dat men uiteenlopende belangen en 

posities heeft, wat tot fricties kan leiden, maar dat 

complexe situaties zelden duidelijke zwart-wit 

situaties zijn die in stappenplannen gevat kunnen 

worden. Integendeel; vaak is sprake van een 

genuanceerd, grijs gebied, waar partijen alleen tot 

een oplossing kunnen komen door met elkaar het 

gesprek aan te gaan.   

 

Voorbeeld 2:  durven delen van 'niet pluis gevoel' 

leidt tot effectieve aanpak  

In een gemeente dreigt een crisis bij een gezin met 

verscheidene problemen. De veiligheid van de 

kinderen is in het geding. Het wijkteam is 

                                                           
1  Bron: Handreiking Implementatie Aanpak Voorkoming Escalatie. 

Bureau HHM.2016. 

betrokken en wil afstand houden, maar het voelt 

niet goed. In de gemeente is recent een aanpak ter 

voorkoming van escalatie ingevoerd. Daarom 

worden alle betrokkenen bijeen geroepen voor een 

multidisciplinair overleg. De agenda voor dat 

overleg wordt gebaseerd op de aanpak: wat is de 

situatie, wie heeft de regie en wanneer schalen we 

op of af?  Als even later de situatie inderdaad 

complexer wordt weet iedereen wat hij moet 

doen. Er wordt snel opgeschaald. Binnen een week 

kan er al weer worden afgeschaald.  

 

Een succesvolle aanpak ter voorkoming van 

escalatie bevat1:  

 Een team dat een aanpak ter voorkoming van 

escalatie vanuit de gemeente ontwikkelt dat 

idealiter bestaat uit: vertegenwoordiger Wmo, 

vertegenwoordiger jeugd, Veiligheid, team-

leider wijk- of gebiedsteam en eventueel een 

vertegenwoordiger van het Veiligheidshuis. Dit 

team werkt in opdracht van het college van 

B&W. 

 Eenheid in taal: bespreek de definities van 

eigen regie, casusregie en procesregie.  

 Heldere afspraken met de burger en de 

ketenpartners 

 Bundeling bestaande protocollen en werk-

afspraken.  

 Smoelenboek met namen en telefoonnummers 

van samenwerkende professionals 

 Gezamenlijke kick-of en periodieke 

terugkomdagen voor ketenpartners waarin op 

basis van casuïstiek gezamenlijkheid en 

eenheid in taal blijft bestaan. 

 Inbedding in het gemeentelijk 3D beleid en  

 Afstemming met de inkoop jeugd en Wmo. 

 

Alle partners  zouden moeten verinnerlijken dat 

elke casus een afweging vraagt hoe het eigen 

handelen (of niet handelen) bijdraagt aan de 

oplossing, voor korte en lange termijn. Door het 

niet dicht te regelen ontstaat ruimte om hierover 



het gesprek aan te gaan en gezamenlijk te zoeken 

naar oplossingen. Dit vraagt een mentale 

omschakeling en daar zijn we ons zeer van bewust. 

Tegenwoordig komen incidenten al snel onder een 

vergrootglas te liggen, de tolerantie voor fouten 

en vergissingen is laag (“pech moet weg”) en de 

samenleving heeft vaak snel haar oordeel geveld 

(afrekencultuur). Het vraagt durf om ruimte te  

geven om processen hun gang te laten gaan. 

 Toch is dat naar onze mening de noodzakelijke 

weg om de verbinding van het sociale domein met 

veiligheid en de onder de decentralisaties liggende 

idealen te laten slagen.   

 

De uitdaging is om een omgeving te creëren 

waarin men gezamenlijk verantwoordelijkheid 

neemt en werkt vanuit kracht in plaats van 

(doorzettings)macht. Wij bepleiten een grijs 

gebied, om het belang van het gesprek te 

benadrukken. Grijs is goed. Een omgeving waarin 

alle partners zich voortdurend afvragen of dat wat 

zij doen meerwaarde heeft. Dat is kwaliteit in deze 

tijd. Wees je bewust van je rol en voel de 

verantwoordelijkheid voor het totaal.  
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Michiel Geuzinge (1970) is werkzaam als 

beleidsadviseur bij de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij ondersteunt 

gemeenten bij het verbinden van veiligheid met 

het sociaal domein. Dit artikel schrijft hij op 

persoonlijke titel. 

 

Sanja Bouman (1974)  is directielid van Bureau 

HHM, een bedrijfskundig onderzoeks- en 

adviesbureau. Sanja Bouman combineert 

wetenschappelijke kennis met creativiteit. Zo 

ontstaan vernieuwende oplossingen om de zorg en 

ondersteuning in Nederland beter te organiseren. 

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) 

Bij een ernstige situatie rond een gezin in Leeuwarden waren zoveel hulpverleners ingeschakeld een zaal 

moest worden gehuurd om met alle betrokkenen het proces te evalueren. Daar ontstond de overtuiging 

dat het beter moest: we kennen GRIP voor incidenten en rampen, maar voor sociale incidenten was er 

geen uniforme aanpak. Dat was de aanleiding om de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie 

(AVE) te ontwikkelen. 

 

AVE is een programmatische aanpak om duidelijkheid te creëren bij complexer wordende problematiek. 

AVE heeft een opschalings-structuur en bestaat uit vier fasen: AVE1, AVE2, AVE3 en AVE4. In elke fase 

neemt het regievermogen van de burger af. Centrale vragen zijn: wat is de uitgangssituatie, wanneer is 

op- en afschalen nodig en wie heeft de regie? Het schetst een kader en faciliteert op lokaal niveau het 



gesprek. Dit gesprek vindt plaats op vier niveaus: casusniveau, procesniveau, managementniveau en 

bestuurlijk niveau. De AVE-aanpak sluit aan bij de 3D-aanpak van gemeenten én bij de ketens van justitie 

en politie. De AVE-aanpak bestaat uit een boekje, leerwerkplaats en leerlijn.  (zie HHM.nl) 

 

Inmiddels zijn er zo’n 20 gemeenten actief aan de slag met de aanpak.  

AVE is door Bureau HHM ontwikkeld in opdracht van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met 

het Netwerk Directeuren Sociaal Domein en het VNG-programma sociale teams.   

 

    


