Platform Sociaal Domein op 20 september 2018

Bijeenkomstimpressie door Jacques van Loevezijn, wethouder gemeente Raalte

Op donderdag 20 september kwam een mooi aantal
bestuurders Sociaal Domein bijeen in het gemeentehuis
van Raalte.
Na het welkom van onze voorzitter Bart Jaspers Faijer werd
een korte voorstelronde gemaakt. Goed om te doen
aangezien er weer een aantal nieuwe collegae aan tafel
had plaatsgenomen. Duidelijk werd dat er een mooie mix
van grotere en kleinere gemeenten aanwezig was.
Ook werd eenieder gevraagd om de verwachtingen omtrent
dit overleg te delen. Dit leverde de volgende thema's op: inspireren, delen van ervaringen, goed
aansluiten bij de andere domeinen alsmede het nog beter vormgeven van de lobby; hoe is het
Overijsselse geluid nog beter in Den Haag te horen. Daarbij werd wel door Roy de Witte (Tubbergen) de
opmerking gemaakt dat soms ook niet gewacht moet
worden op Den Haag; maak gebruik van de lokale
varianten.
Ook werd door Mark Paters (commissie
zorg/jeugd/onderwijs) en Erik Braamhaar (commissie
participatie/schuldhulpverlening/integratie) een
terugkoppeling gegeven uit de eerste Haagse
overleggen. Zij riepen op om hen goed te voeden zodat
het eerdergenoemde geluid ook kan klinken.
Het tweede deel van het overleg stond het in het teken van het thema 'Eigen Kracht', ingeleid en begeleid
door Johan Kruip van het Nederlands Jeugdinstituut en Jessica van den Toorn van het Verwey-Jonker
Instituut. Aan de hand van een aantal stellingen
werd het gesprek gevoerd over aspecten als regie,
verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en
participatie. Mooi om te zien dat er meerdere
geluiden te horen waren; zo werd ingebracht dat
loslaten moet, maar dat toch enige sturing soms
moet (financiële relatie) In dit kader (loslaten)
volgde ook de uitspraak: 'Je hoeft niet iets los te
laten wat al los is'. Naast deze mooie uitspaak, wist
Erik Braamhaar (Wierden) een aantal analogieën te
presenteren waarbij u begrijpt aan welke wereld hij
refereerde! Ook werd de oproep gedaan meer
story-telling als middel in te zetten in het sociaal
domein.
Concluderend; een inspirerend overleg dat navolging verdient!
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