Platform Sociaal Domein 14 januari 2021
Bijeenkomstimpressie door Bart Jaspers Faijer, wethouder van Ommen en
voorzitter Platform SD
Corona, en dan…
Centraal thema is de strategische analyse Corona Impact 2021,
anders gezegd: een werksessie over onzekerheidskunde &
voorwaarts denken onder leiding van specialist/adviseur Irene
Nijhof.
Hoe omgaan met het niet weten? Wat is je handelingsperspectief,
in het bijzonder voor jou als wethouder in het sociaal domein?
Door onze drukke agenda’s liggen de volgende valkuilen op onze
bestuursweg:
• Te lang wachten met besluitvorming, eerst wachten op
nieuwe zekerheden.
• Te snel conclusies trekken. Je reageert alleen op datgene wat er voltrokken is, geen scenario’s.
Te reactief door de waan van de dag (‘persconferentie is geweest, wat gaan we doen?’). Hier
loopt de agenda van bestuurders mee vol.
Oplossingen om valkuilen te omzeilen is stappen in de wereld die je niet weet: voorwaarts denken.
• Scenario’s doordenken: wat is het meest ongunstige, wat is het meest gunstige? Wat kan ik doen
om het ongunstige te vertragen en om het gunstige te versnellen?
• Politieke realiteit is meestal achterwaartse retoriek. Citaat Kierkegaard: het leven wordt
voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Bestuurders moeten deze twee bij elkaar brengen.
Voorwaartse processen zijn anders dan achterwaartse processen in crisiskunde en in het gehele
leven.
Irene Nijhof heeft vooraf enkele spelregels meegegeven voor de werksessie:
• wij zijn een crisisteam
• snelheid genereren
doe je niet door
sneller te spreken,
maar door
voorbereid te
spreken: to the point,
praten in volledige
zinnen.
• uitgaan van
denkkracht en niet
van discussiekracht:
divergeren is de
kunst.
• kijk elkaar aan
• laden – laden –
laden...
En dat lukte op 14 januari heel goed!
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Dan in grote stappen door naar de resultaten die we met elkaar hebben geboekt:
•
van ‘beelden – wat is er aan de hand’ via ‘scenario’s’ en ‘gamechangers’ naar ‘wat willen we en
kunnen we dan doen’ wat concrete actie heeft opgeleverd?
•
goede inventarisatie en een uitstekende basis waar de platformdeelnemers zich in kunnen
vinden;
•
extra doses denkkracht en versnelling door samen over (mogelijke) maatregelen te discussiëren
en deze op te harden;
•
verbinding tussen collega’s; met elkaar spreken en
nadenken over en elkaar inspireren over effecten
van Corona en post Corona in het sociaal domein
In de rapportage van Irene Nijhof staat nog meer, deze
rapportage volgt binnenkort.
Helder is wel dat de werksessie verschillende
aanknopingspunten heeft opgeleverd voor jouw eigen
gemeente, maar ook voor thema’s die we verder kunnen
uitdiepen in ons platform Sociaal Domein.
Mijn tip voor de komende tijd: let op de sleutelmomenten
die zich de komende weken gaan voltrekken, de gamechangers! Escalerend èn de-escalerend.
Ik kijk met plezier terug op een mooie bijeenkomst in
een goede sfeer, met een grote opkomst en
betrokkenheid en waardevolle discussies.
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