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Festival kwaliteit van de samenleving

Vernieuwing in het sociale domein. Dát is wat het programma Kwaliteit van de Samenleving nastreeft.  
Daarom organiseerde JSO op woensdag 25 januari het Festival Kwaliteit van de Samenleving. Ruim honderd 
professionals die zich in de provincie Zuid-Holland bezighouden met maatschappelijke vraagstukken kwamen 
samen in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en van elkaar te leren. 
Wat leverde de middag op? 

Kritisch kijken naar de manieren waarop we nu met vraagstukken omgaan. Je afvragen hoe het beter kan. 
En vooral: nieuwe manieren uitproberen, het experiment aangaan. In één jaar tijd zijn uit het programma 
35 proeftuinen ontstaan, waarin gemeenten, organisaties en inwoners samen experimenteren. Ze richten 
zich op uiteenlopende uitdagingen in het sociale domein. Hoe maak je een gemeente autisme-vriendelijk? 
Wat zijn betere manieren om onbedoelde zwangerschap vóór te zijn of te begeleiden? Wat kan een 
ervaringsdeskundige betekenen voor een jongere in de jeugdhulp? Alle proeftuinen proberen de gebaande 
paden zoveel mogelijk links te laten liggen om tot nieuwe, innovatieve oplossingen te komen. JSO neemt 
hierbij de rol van procesbegeleider, inspirator, aanjager of adviseur op zich. Met als groot, gemeenschappelijk 
doel: een krachtige samenleving.

Routeplanner
Saskia Keereweer, directeur van JSO, opende het Festival Kwaliteit van de Samenleving met een gloedvolle 
openingsspeech. In totaal presenteerden dertig proeftuinen zich op het festival. Bezoekers kregen de 
keuze uit drie routes, met als overkoepelende thema’s: Samen opvoeden en groeien, Integraal werken en 
Aansluiten op inwoners. Binnen enkele minuten verspreidden ze zich over alle tafels, waar de proeftuinen zich 
presenteerden. Daar vertelden de betrokkenen waar ze mee bezig zijn, met welk doel en met welke aanpak 
ze experimenteren. De toehoorders luisterden, stelden vragen en reageerden, waardoor zich een gesprek 
of discussie ontspon. Net zolang tot een van de aanwezige muzikanten trompetterde dat het tijd was om van 
presentatie te wisselen. 

leren van elkaar
‘Ik vind deze middag heel zinvol,’ zei Ankie van Tatenhove, wethouder gemeente Lansingerland tijdens het 
wisselen. ‘Je kunt veel van elkaar leren. Zo heb ik zojuist een heel concreet idee opgedaan bij de presentatie 
van BUUV. Dat is een soort marktplaats voor burenhulp. Je kunt erop aangeven dat je gezelschap zoekt, of 
iemand die af en toe een klusje voor je doet. Dat idee ga ik zeker meenemen naar onze eigen proeftuin, Vitaal 
Wonen. Dat is erop gericht om ouderen in de gemeente Lansingerland zo lang mogelijk zelfstandig in hun 
eigen huis te kunnen laten wonen,’ vertelde ze. ‘Een vraagstuk waar elke gemeente mee te maken krijgt.’ 

nieuwe ontdekkingen
Ronald Jellema is als projectmanager ontwikkeling bij de gemeente Oud-Beijerland bezig met een 
bewustwordingscampagne, die ouderen aan het denken moet zetten over hun woonsituatie en de toekomst. 
‘Bejaardentehuizen bestaan niet meer. Ouderen moeten het vooral van hun sociale vangnet hebben. Familie, 
vrienden en buren spelen een steeds belangrijkere rol. Daarom moedigen we mensen aan om na te denken 
over de vraag: woon ik nog op de juiste plek? Doe ik kostbare ingrepen aan mijn huis, om bijvoorbeeld een 
slaapkamer en badkamer op de begane grond te bouwen, of niet?’ Naast de tips en adviezen die hij mocht 
ontvangen aan zijn eigen tafel, deed hij waardevolle informatie op bij andere proeftuinen. ‘Hoe je onderwerpen 
als gezondheid en inclusie in de nieuwe Omgevingswet inpast, is bijvoorbeeld iets waar wij mee worstelen. 
Vanmiddag heb ik ontdekt dat daar ook een proeftuin aan gewijd is. Ik ga al mijn collega’s overtuigen om daar 
aan mee te gaan doen.’ 

ervaringsdeskundigen
‘Een dag als deze heeft veel meerwaarde,’ meende Maria Huisman, die als beleidsmedewerker van 
de gemeente Krimpen aan den IJssel nauw betrokken is bij de proeftuin ‘Een levensbrede aanpak bij 
Autisme-Spectrumstoornissen Krimpen aan den Ijssel’. ‘Het mooie van de proeftuinen is, dat nog niet alles 
uitgekristalliseerd is. We zijn allemaal nog aan het zoeken en staan daardoor open voor suggesties.’ Het 
liefst had ik aan iedere tafel een ervaringsdeskundige gehad. We zijn namelijk niet óver maar mét mensen 



bezig.’ Bij haar proeftuin was wel een ervaringsdeskundige aanwezig, Daan van Haaster genaamd. Hij sprak 
enthousiast over de presentaties die hij heeft gegeven bij uitzendbureaus, om werkgevers te informeren over 
de voordelen van autisme.  

‘ik heb het gehad met proeftuinen’
De middag werd plenair afgesloten, met een nawoord van Jan van Ginkel en Carry Roozemond. Van Ginkel 
is gemeentesecretaris Zaanstad, Roozemond is voorzitter van Ingrado. Beide zijn lid van de programmaraad 
van  Kwaliteit van de Samenleving.
Roozemond was zeer te spreken over de synergie die had plaatsgevonden tussen mensen die zich inzetten 
voor een betere samenleving. Van Ginkel zei daarentegen dat hij het niet best vond, dat er vandaag weer 
zoveel proeftuinen waren. ‘Ik heb het nogal gehad met proeftuinen,’ zei hij. ‘Wanneer gaan we dit nou eens 
gewoon beschouwen als ons werk?’ Ook gaf hij aan dat ‘innovatie in de keten’ voor hem nog een zoektocht is. 
Vervolgens werden er drie stellingen voorgelegd. ‘Een krachtige samenleving bouw je op een overheid die het 
fundament ervan legt’ kon rekenen op compleet uiteenlopende visies. De één noemde het een inkoppertje, 
een ander was van mening dat markt, samenleving en overheid sámen het fundament leggen. Ook de andere 
twee stellingen lokten levendige discussies uit, die voortgezet werden bij het geserveerde hapje en een 
drankje in de centrale ruimte. En daarmee werd het doel van deze middag - leren, inspireren en elkaar scherp 
houden – ruimschoots behaald. 

Het volgende Festival Kwaliteit van de Samenleving vindt plaats op 29 juni 2017 bij Innovatiekracht in 
Spijkenisse. Houd voor meer informatie over tussentijdse evenementen www.kwaliteitvandesamenleving.nl in 
de gaten.
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agenda toekomstige bijeenkomsten over maatschappelijk vraagstukken
·  ‘Over de brug’ met Chantal Verweij, 22 maart 2017.Managing director van het bureau TrendToepassers 

spreekt onder andere over de noodzaak van het analyseren van trends en de invloed die dat heeft binnen 
het sociale domein.

·  Inspiratietour Goeree-Overflakkee, 21 april 2017. JSO organiseert een reizend symposium naar Goeree-
Overflakkee, een gemeente die al jaren regionaal ontschot samenwerkt, die het aandurft om op een nieuwe 
manier beleid te maken en proeftuinen initieert die dit beleid op een participatieve manier uitrollen.

·  Congres Jooz, Gemeenten aan zet bij jong ouderschap, 15 mei 2017
·  Festival Kwaliteit van de Samenleving, 29 juni 2017
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