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Decentralisaties als 

machtsvraagstuk



Wanneer zijn we in Nederland 

gaan praten over decentraliseren? 



Was dat:

a. In 2012 – Rutte II
b. In 2007 – invoering van de WMO
c. In 2003 – Wet Werk en Bijstand
d. In 1994 – Maatschappelijke Opvang
e. In 1986 – Welzijnswet
f. In 1977 – Kaderwet Specifiek Welzijn
g. In 1974 - Knelpuntennota











‘We zijn gedwongen naar andere wegen om te 

zien. Wegen die mensen minder afhankelijk 

maken van de verzorgingssystemen. De nadruk 

zal moeten liggen op zelfhulp, vrijwilligerswerk, 

kleinschaligheid van organisatie en 

decentralisatie van bestuur.’ 

Staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid in 1976
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mix van maatregelen / reacties

 Bedrijfsmatige 
aanpak

 New Public 
management

 Verzelfstandiging
 Schaalvergroting

 Decentralisaties / 
welzijnswet (1986)

 Afschaffen 
specifieke 
subsidieregelingen

 Wet Werk en 
Bijstand / WMO 

 Uitbreiding 
gemeentefonds



Het systeem loopt vast

complex

duur

ontoegankelijk

werkt slechter bij meer problemen

tegelijkertijd

etiketteert

consumentistisch

bureaucratisch

‘operational excellance’ versus   ‘consumer intimicy’
bulk performance versus   maatwerk op casuïstiek



Gemeenten als (laatste) 

reddingsboei

Speelveld / laboratorium om
echte veranderingen 

door te voeren

Loslaten? 



Decentraliseren moet aan drie 

voorwaarden voldoen

1. Overdracht 
verantwoordelijkheden

2. Overdracht bevoegdheden
3. Versterken van de lokale 

democratie  



Decentraliseren moet aan drie 

voorwaarden voldoen

1. Overdracht 
verantwoordelijkheden

2. Overdracht bevoegdheden
3. Versterken van de lokale 

democratie  



Kanteling in denken, 

sturen en handelen

HORIZONTAAL

Samenwerking
Delen

Eigenaarschap
Kleinschaligheid

Netwerken
Platforms

Coöperaties
Doen

Produceren
Zelfbeheer

Sociaal doe-het-
zelven

Maatwerk
Verschillen

Hierarchie
Sturing
Regels
Beleid

Programma’s
Instituties

Opdrachten
Grootschalig

Topdown
Subsidies
Gelijkheid

Consumeren

VAN RIJK             NAAR WIJK

V

E

R

T

I

K

A

A

L

SYSTEEMWERELD

LEEFWERELD

VERZORGINGSSTAAT

VERZORGINGSSTAD

TOP DOWN NETWERK / BOTTOM UP





Machtswisselingen

1. In verhouding rijk – gemeenten
- Het doordenken en concretiseren van een 
decentrale staat
2. In verhouding beleid - uitvoering
- Ruimte creëren voor professionele uitvoering 

binnen gemeentelijke en publieke kaders
3. In verhouding instituties - burgers
- Ruimte voor zelforganisatie, eigenaarschap, 
participatie en publieke verantwoordelijkheid



1. Decentrale staat?

De grootste vijand van de 

decentralisaties is

(het blijven opkijken naar) 

Den Haag

(We zijn gevangen door de verkeerde blik.) 



Decentrale staat

 De cultuur van één rapportcijfer

 De zoektocht naar één politiek schuldige

 Omgaan met 

en leren van diversiteit



Decentrale staat

 Omgekeerde uitvoeringstoets: wat 

hebben wij van het rijk nodig om onze 

taken goed te kunnen doen

 Verantwoordingstafels G4/G32

 Andere wijze van kennisuitwisseling, 

leren en monitoren. 

 Omgaan met 

en leren van diversiteit



 Waarom is het heel normaal dat 

woningcorporaties zich tot gemeenten 

moeten wenden om tot prestatie-

afspraken te komen en geldt die 

verplichting niet voor zorgverzekeraars?

 Waarom mag het CJIB eindeloos 

doorjagen op de invordering van 

oninbare boetes terwijl gemeenten 

daarvan de kosten moeten dragen? 

Radicaal doordecentraliseren!!!



2. Van beleid naar uitvoering  

 Professionals in wijkteams zijn het 
merendeel van hun tijd kwijt om zich voor 
hun client toegang te verschaffen tot 
gemeentelijke regelingen (bijstand, 
schulden, huisvesting). 

BUREAUCRATIE BESTAAT BINNEN 
GEMEENTEN VOORAL OP WACHTEN OP 

ELKAAR



Het vak / ambacht verandert  





3. Verhouding tot burgers 



DELEN

PLATFORMS

KLEINSCHALIGHEID

COÖPERATIES

ZELF DOEN

Alternatieve vorm van

organiseren & 

institutionaliseren
LOKAAL



Stelling 2

 De omslag is vooral geen kwestie van 
beleid (want daar hebben we al veel te 
veel van), maar eerder een kwestie van 
visie, leiderschap, verbinden en doen. Wat 
houdt u tegen? Wat kunt u daaraan 
bijdragen?
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VAN RIJK  =>             NAAR WIJK

VAN STAAT          => NAAR BURGERS       

sociale kwestie





‘een karaktertrek van Van der Wielen die in het gewone leven een 
deugd is, doch in een wethouder niet kan worden goedgekeurd. 

Spreker bedoelt het grote optimisme van de heer Van der 

Wielen, daaraan mag een wethouder niet steeds de vrije teugel 
laten.‘ 

Burgemeester Selhorst 
van Opsterland in 1927:






