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Verslag Symposium Kansenkaart voor de herinrichting van het Haagse Sociaal Domein 

 

Aanwezig vanuit de raad: Mitra Rambaran, Willie Dille, Mariët Herlé, Irene van Geest, Fatima Faid, 

Inge Vianen, Tobias Dander  

Aanwezig vanuit B&W: wethouder Karsten Klein 

Aanwezige overigen: Ans Hoenderdos, Mario van den Berg, Dinah Marijanan, Mels van Meggelen, 

Nils Nijdam, Jennie Jouvenaar, Rolf Willemse, Jan de Ridder, Koos Postma, Watze de Boer, Ineke 

Seuren, Ries Smits, Koen Baart, Floris Roijackers, Kees Stassen 

Aanwezig vanuit de rekenkamer: Ing Yoe Tan, Mirjam Swarte, Thijs Bosma, Selma van der Zwart/ 

Bob de Levita (Radar Advies), Kees Verhaar, Louke Vianen, Marian de Kleermaeker en Thijs Janssen 

(JSO), Umit C (gesproken woord) 

 

 

Opening/ inleiding  

Mevrouw Ing Yoe Tan, waarnemend voorzitter, opende het symposium dat plaats vond in de Haagse 

Toren (Strijkijzer); een locatie die symbool staat voor ‘de blik gericht op de toekomst’.  

 

Dat meer taken bij de gemeente komen te liggen biedt grote kansen voor meer samenhang in de 

hulpverlening door de verschillende sectoren: ontkokering dus. Tegelijkertijd staat vast dat we niet 

weten hoe een en ander zal uitpakken. Gemeenten zullen aan burgers duidelijk moeten maken dat ze 

onvermijdelijk wat van de transitie zullen merken, niet altijd in positief 

opzicht. Hoewel dat onvermijdelijk is mag de burger er wel op rekenen dat de gemeente met prioriteit 

individuele problemen oplost en daaruit lering trekt voor grotere groepen in vergelijkbare situaties.  

Wat de rekenkamer met het ontwikkelen van de kansenkaart is natuurlijk atypisch voor een 

rekenkamer. Gelet op de grote veranderingen die gaande zijn ten gevolgde van de decentralisaties in 

het sociaal domein zocht de rekenkamer naar een manier om de raad te ondersteunen in zijn 

kaderstellende en controlerende taken. De rekenkamer deed eerder onderzoek in het sociaal domein, 

zoals het onderzoek naar de Wmo en onderzoek naar de re-integratie van werklozen, de leerpunten 

daaruit zijn in dit project ook meegenomen. 

 

De heer Karsten Klein, wethouder JWS, nam de kaart in ontvangst en prees de rekenkamer voor dit 

initiatief. Hij herkende de knooppunten in de kaart en de noodzaak tot ontkokering, en stelde daar tot 

slot van zijn toespraak tegenover "De burger wil liever dat hij verkokerde hulp krijgt, dan dat hij 

ontkokerd in de steek wordt gelaten". Deze wijze woorden werden meegenomen in de verschillende 

workshops. 

 

De heer Kees Verhaar, JSO, lichtte de kansenkaart toe. Zijn presentatie is te downloaden via 

www.rekenkamerdenhaag.nl. 

Sturen op het Sociaal Domein is te beschouwen als een traject, in de zin van een opdracht die nu 

uitgevoerd moet worden. Maar hoe die opdracht dan in zijn geheel te overzien en daar als gekozen 

politiek sturing aan te geven? Dat is de vraag die aan JSO EN Radar is gesteld vanuit de rekenkamer. 

De maatschappelijke effecten zijn hier verwoord in 3 ambities gelieerd aan de herinrichting van het 

sociaal domein: 

Ontwikkeling naar een situatie waarbij mensen indien er een vorm van ondersteuning nodig is, die 

meer en vaker in zichzelf of bij hun naaste omgeving vinden (denk aan begrippen als eigen kracht & 

zelfredzaamheid) 

En als er professionele ondersteuning nodig is, dat die op (in combinatie met de eigen kracht van 

mensen zelf en van hun naaste omgeving) op een zodanige wijze kan worden geboden, dat ze beperkt 

kan blijven tot vormen van lichte ondersteuning, 

En daar waar toch zware ondersteuning noodzakelijk is, dat die effectiever en efficiënter kan worden 

geboden, o.m. door samenwerking tussen verschillende specialisten. 

De gemeente krijgt er veel meer taken bij, gekoppeld aan een forse bezuiniging.  

Dat impliceert dat je naar een nieuwe manier van werken moet zoeken opdat je als gemeente je doel 

kunt bereiken, dat vanuit de raadsstukken is verwoord als: Preventie en zelfraadzaamheid van burgers, 

Efficiëntie en effectiviteit en Solide en sociale aanpak voor de meest kwetsbare burgers. 

http://www.rekenkamerdenhaag.nl/
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Samen met de aanwezigen wordt de kaart tijdens de workshops, vanuit ieders politieke kleur, inzichten 

en prioriteiten, verder geaccentueerd en ingekleurd. 

 

Aansluitend gaf rapper Umit C middels een gesproken woord, onder begeleiding van een gitarist, de 

aftrap van de workshops (tekst en filmpje zie www.rekenkamerdenhaag.nl).  

 

In twee rondes werden vier verschillende workshops aangeboden, waarin het werken met de 

kansenkaart vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. De deelnemers leverden een actieve 

bijdrage aan de verdere verbetering van de kaart en leidraad door het stellen van vragen en het plaatsen 

van kanttekeningen. Grootste gemene delers daarbij waren een wens voor nadere specificering van de 

beoogde effecten, erkenning dat hierin politieke keuzes zitten, en het belang van draagvlak voor de 

kaart in het gemeentelijk apparaat. De rekenkamer gaat nog een workshop met ambtenaren 

organiseren en zal vervolgens met JSO en Radar alle input uit het symposium en workshops 

verwerken, de kaart is immers ‘work-in progress’.  

 

De workshops die gehouden zijn: 

1. Verbinding kaart met Haagse beleid, door Louke Vianen 

2. Kansenkaart als sturingsinstrument voor de raad, door Marian de Kleermaeker 

3. Van abstract naar concreet: de kaart en de familie Van Dongen, door Thijs Jansen 

4. Van abstract naar concreet: best practices in andere gemeenten, door Bob de Levita. 

 

Afsluiting 

De Haagse rapper Umit C sluit het formele gedeelte van het symposium af met een gesproken woord 

(tekst zie www.rekenkamerdenhaag.nl). Aansluitend nodigt secretaris Mirjam Swarte de gasten uit 

voor de borrel. Daar wordt ook de kansenkaart met leidraad uitgereikt.  

 

 

 

http://www.rekenkamerdenhaag.nl/

