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Welkom bij de workshop

Van conflicten naar oplossingen in het sociaal domein



Even voorstellen: 

Jolanda Elferink
MfN-registermediator, 
Overheid & Arbeid
Trainer
info@utrechtscentrumvoormediation.nl
T:0645488146
www.utrechtscentrumvoormediation.nl

• Werkt landelijk
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Gjalt Schippers
staffunctionaris/ADR Register mediator

038-4677200
[06-52624726]

helpdesk@langhenkel.nl
[gschippers@langhenkel.nl

Langhenkel-Talenter

Facebook: doe ik niet

@langhenkel
@[twitter doe ik niet]

@Langhenkel-Talenter.nl
[Gjalt Schippers]

X
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Jacobien Kleve

MfN Registermediator 
Vanaf 1 januari 2020: 
Sociaal Domein in gesprek, alles voor elkaar
www.jacobienkleve.nl info@jacobienkleve.nl

06-13210566

https://www.linkedin.com/in/jacobienkleve



Wie ben jij? 
En wat maakt dat je hier bent? 



Opzet workshop

• Vragen voor overheidsmediators…
• Flitspresentaties! 
• Ontwikkeling van onze vragen
• Wat ga jij nu doen? 



Het sociaal domein

• Hoe komen tot échte oplossingen voor conflicten in 
het sociale domein, wat kan mediation of 
beleidsbemiddeling hiervoor betekenen? 

• Wat zou de rol van mediators kunnen zijn?
• Waar zit de kans op samenwerking? 
• Hoe zouden mediators die rol kunnen nemen?
• Wat zijn hierbij eerste concrete stappen? 



Ervaringen in het Wmo-
domein

Jolanda Elferink
MfN-registermediator

www.utrechtscentrumvoormediation.nl

©



Wmo-domein?
Wet maatschappelijke ondersteuning



Strijd

• Innerlijk • Naar buiten



CASUS

‘Het komt nooit meer goed’



Waarom voelen mensen zich in de steek 
gelaten?
1. Door grote veranderingen in de zorg

Het is een bekend probleem: mantelzorgers die hopeloos vastlopen bij 
het regelen van de zorg. Er is nu een nieuwe beroepsgroep, de 
‘mantelzorgmakelaars’. Zij helpen mensen de weg te vinden in het 
complexe zorgsysteem en worden veelal gesubsidieerd door de overheid.
Uitzending Nieuwsuur 8 februari 2019.



Waarom voelen mensen zich in de steek 
gelaten?
2. Door juridisering

De overheid communiceert vanuit het juridisch kader en wetten. Het 
zorgt meestal niet voor oplossingen van de problemen achter de 
voordeur. En uiteindelijk ook niet voor passende zorg omdat het uitgaat 
van wetten en regels in plaats van de situatie van de burger. 

Verlangen naar samenhang, over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit. Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 2016.



Waarom voelen mensen zich in de steek 
gelaten?
3. Door financiële problemen

Er komen steeds meer klachten over de overheid binnen van de 
1,4 miljoen huishoudens die te kampen hebben met financiële 
problemen. 
Armoede en sociale uitsluiting 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2018.

Jaarverslag, Gezamenlijk verslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de 
Veteranenombudsman over 2017. SDU 2018.



Waarom voelen mensen zich in de steek 
gelaten?
4. Mensen moeten veel zelf oplossen

De ‘participatiesamenleving’ is gericht op wat burgers zelf of samen 
kunnen oplossen in plaats van wat de overheid kan doen om te helpen. 



Mediation in het Wmo-domein
Mijn ervaring

• Training Mediationvaardigheden voor indicatiestellers Wmo (vanaf 
2015)

• Co-creatie, samen met burgers de verandering vormgeven



Mediation in het Wmo-domein
Mijn ervaring

- Mediation tussen twee partijen, bijvoorbeeld tussen een 
zorgvrager en de gemeente

- Mediation bij participatie kwetsbare burgers (participatiewet)

- Groepsmediation tussen meer dan twee partijen, bijvoorbeeld 
bij conflicten tussen organisaties

Zie publicaties



Eagles - Hotel California

“……….……… You can check out any 
time you like but you can never leave"



Juridisch domein Conflicthanteringsdomein

Bovenstroom Onderstroom

Geschil Conflict

Het dispuut Het disputeren

Standpunten, argumenten Belangen, drijfveren

Feiten en bewijs Verhalen en perspectieven

Objectiviteit Subjectiviteit

Strategische communicatie Authentieke communicatie

Oplossing door juridisch gelijk Oplossing door erkenning over en weer van verschillen

Gelijkheid en haalbaarheid Maatwerk

Compromis Win-win situatie door consent

De wereld staat los van ons en onze kennis Elke observatie en kennis is gekleurd door de waarnemer

De wereld is buiten en te kennen De werkelijkheid bestaat niet, maar wordt gecreëerd door onszelf 
en anderen

met dank aan prof. mr. Dick Allewijn
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Bovenstroom (intentie)

Doel van de decentralisatie: in goed overleg (samenspraak) met de burger
aan de keukentafel beslissingen nemen over ondersteuning

Centrale begrippen: maatwerk, dejuridiseren, humaniseren

Memorie van Toelichting pagina 32, Kst. 33841, nr. 3 Wmo 2015
Onderzoek prof mr. dr. Gijsbert Vonk, RUG
Brief Minister VWS aan de Tweede Kamer 11 juli 2018



De overheid doet zichzelf tekort

1. Regels zijn strategieën om aan behoeften tegemoet te komen
2. Is deze regel een verzoek of een eis? (vindt er iemand dat er 

sprake is van “moeten”, ”dienen te” of “geacht worden”)
3.    Welke regel je ook noemt, ieder mens kan besluiten om er 

geen gehoor aan te geven
4. Zeggen dat wetten nageleefd moeten worden is een verkeerde 

voorstelling van zaken; de mensen die de wet hebben uitgevaardigd, 
zouden graag willen dat hij wordt nageleefd!

Bron: Met de overheid om tafel, prof. mr. D. Allewijn, Sdu uitgevers





De wijsheid van de minderheid
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Sabotagelijn gaat aan het werk omdat mensen
lange tijd ‘niet gehoord’ zijn



Door de modder naar de wijsheid

• 3 werkingsprincipes
Consent ipv compromis (traag in besluitvorming, snel in implementatie)
Mensen die een verschil durven maken, die het gesprek (dialoog) met 
elkaar durven aangaan
Omarmen van conflict

26
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Gjalt Schippers
Staffunctionaris academie/ADR Register mediator

038-4677200
[06-52624726]

helpdesk@langhenkel.nl
[gschippers@langhenkel.nl

@Langhenkel-Talenter.nl
[Gjalt Schippers]





Een goed gesprek doet wonderen, 
maar…
• Leefwereld versus systeemwereld 
• Wat is eerlijk? 
• Hoe kwetsbaar is de inwoner? 

Bron foto: Uitpers



Veronderstellingen, regels en dingen… 



In de bedoeling zit het begin
van de oplossing



Wat is eerlijk? 



Wat te doen bij onvrede…

Handeling waar de onvrede tegen is gericht 

Besluit Andere handeling 

Instantie waar de onvrede tegen is gericht 

Gemeentelijke overheid Bezwaar Klacht bij de gemeente 

Uitvoerende instelling Klacht bij de uitvoerende instelling 

Wat kunnen ontevreden burgers ondernemen?  



Eerlijk volgens de handleiding 
integrale geschilbeslechting..
• Explanation
• Voice
• Turn the listening into action
• Respect



Behoorlijkheidseisen 
(Nationale Ombudsman)
• Open en duidelijk
• Respectvol
• Betrokken en oplossingsgericht
• Eerlijk en betrouwbaar



Ontwikkeling: Integrale 
geschilbeslechting



Te doen: 
*Eén meldpunt organiseren voor alle vormen van onvrede in het 
sociaal domein;
*één procedure maken voor de behandeling van bezwaren en 
klachten;
*zorgen voor een informeel begin van de behandeling van 
bezwaren en klachten volgens de benadering van Prettig contact 
met de overheid (PCMO) en hetgeen daarover in de 
Handleiding professioneel behandelen van bezwaren van 
PCMO beschreven is. *Medewerkers moeten hiervoor getraind 
worden;
*het in overleg met uitvoerende instellingen vaststellen van de 
wijze waarop die instellingen betrokken worden bij het 
behandelen van uitingen van onvrede. Zij moeten een plaats 
krijgen in het geïntegreerd behandelen van hetgeen bij het 
meldpunt binnen komt. Eventueel moeten de contracten daarop 
worden aangepast;
*de gemeente zorgt voor goede informatie over het mogelijk 
vervolgtraject aan de betrokkene. 

Uit: Handleiding geschilbeslechting sociaal domein



Mijn expertise

• Mediation tussen partijen, zoals zorgvrager en gemeente
• Groepsmediation tussen verschillende betrokkenen
• Training
• Co-creatie en het inrichten van nieuwe processen



Van preventie naar genezen…



Elke stap helpt je verder.. 



Wat inspireert jou……

• Bij het beantwoorden van de vragen?
• Bij het ondernemen van actie? 
• Wat is jouw volgende stap? 



Wat is ons antwoord nu op de vragen? 

• Hoe komen tot échte oplossingen voor conflicten in het sociale 
domein, wat kan mediation of beleidsbemiddeling hiervoor 
betekenen? 

• Wat zou de rol van mediators kunnen zijn?
• Waar zit de kans op samenwerking? 
• Hoe zouden mediators die rol kunnen nemen?
• Wat zijn hierbij eerste concrete stappen? 


