Visie ambassadeurs governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg
Wijk en maatschappij
Kwetsbare burgers leven in steeds mindere mate achter de gesloten deuren van instellingen. Dat is maar goed
ook want daarmee wordt recht gedaan aan integratie, inclusie en worden participatie en gelijkwaardigheid
bevorderd. Dezelfde instellingen, welke cruciaal werk verrichten, blijven bestaan voor burgers die het nodig
hebben vanuit zorg- of veiligheidsoptiek.
In de wijk, op straat, in de supermarkt, kortom overal zijn mensen waarvan het soms lastig is om in te schatten
waar bepaald gedrag vandaan komt. Soms is dit gedrag simpelweg onbegrepen, soms hangt er ook
daadwerkelijk een groot risico aan vast. Als maatschappij hebben wij de plicht om naar elkaar om te kijken en
elkaar aan te spreken als we ons zorgen maken. Zo hebben wij vooral samen in de hand dat acceptatie en
begrip in de wijk prevaleert boven exclusie, xenofobie en stigmatisering.
Kwetsbare burgers
De kwetsbare burger bewandelt geen recht en vlak pad. Het pad kent onderbrekingen en versnellingen. Soms
gaat de weg omhoog en even hard weer omlaag. Aanbod van zorg en ondersteuning om dat pad te kunnen
volgen is weggezet onder verschillende wetten. De zorg en ondersteuning voor deze burger sluiten
onvoldoende aan bij eventuele veiligheidsrisico’s. Risico’s die de kwetsbare burger vormt voor zichzelf, diens
omgeving en soms voor de openbare orde met grote maatschappelijke onrust als gevolg. En er is geen partij die
hierop autonoom strategisch beleid kan realiseren in die mate dat recht wordt gedaan aan het pad vol
oneffenheden.
Brede strategische agenda
Om passende ondersteuning te bieden is het noodzakelijk dat we tussen alle lagen een verbinding leggen en
inzicht hebben in waar men tegenaan loopt. Het gaat om verbindingen tussen beleving van de burger zelf
(leefwereld), uitvoerende organisaties (operationeel-tactisch), beleidsontwikkelaars en bestuurders
(systeemwereld). Door te weten wat er leeft bij de kwetsbare burger kunnen organisaties effectief en zinvol
samenwerken. Door de hiaten en mogelijkheden vanuit de uitvoer te analyseren en oplossingen concreet te
maken, kunnen ambtenaren en staffunctionarissen probleemgestuurd, effectief beleid ontwikkelen. Ten slotte
zullen wij als bestuurders nog meer moeten erkennen dat de verbinding tussen zorg en veiligheid anders, beter
en samen met meerdere organisaties moet. Pas met gezamenlijk beleid, dat leidt tot een brede strategische
agenda, kunnen individuele organisaties recht doen aan zinvolle besluitvorming, kan de uitvoer effectief
maatschappelijke problemen aanpakken en wordt de juiste koers voor de kwetsbare burger ingezet.
Juiste verbindingen, betrokkenheid van allen
Op dit moment is de bestuurlijke inrichting rond thema’s die betrekking hebben op zorg en veiligheid niet
optimaal ingericht. Er zijn diverse gremia waarbij overlap is tussen leden van het overleg, dan wel overlap
tussen thema’s. Onze aanjagende rol is gericht op het mobiliseren van collega’s en overlegpartners zodat wij
als regio komen in een beweging waarin wij kritisch de huidige structuren aanschouwen en waar mogelijk
stroomlijnen, waarbij tegelijk oog komt voor de verbinding tussen verschillende thema’s.

Wij zien een netwerkstructuur (regietafel) voor ons met een overkoepelende, coördinerende en strategische
rol waar de thema’s rond het snijvlak zorg en veiligheid optimaal worden verbonden. Een bewuste koppeling
moet gemaakt worden tussen de leefwereld, operationeel-tactisch, beleids- en bestuurlijk niveau. Door hier
met autoriteit een passende lijn in aan te brengen en zaken op de juiste tafel en het juiste niveau te agenderen
wordt de routing ondersteund. Alle partijen die een relatie hebben tot het onderwerp moeten op de juiste
wijze worden betrokken ten gunste van een optimale dienstverlening in de uitvoer.
De ambassadeurs governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg
Om te realiseren dat we zaken effectiever en dus anders moeten inrichten zal de huidige inrichting niet
houdbaar zijn. Waar veranderingen nodig zijn, treedt weerstand op. De ene tafel wordt wellicht overbodig of
substantieel anders van vorm en samenstelling, terwijl het andere overleg juist als voorbeeld zal dienen en
uitbreiding van thema’s of taken vraagt. Dit proces vraagt lef, vertrouwen en leiderschap van ons allen. Wij als
ambassadeurs zullen luisteren naar de omgeving, openstaan voor suggesties, verbindingen leggen en actief de
dialoog aangaan. Wij zullen het belang van bovenstaande uiten in de overleggen, de gremia waarbinnen wij
actief zijn. Besluiten nemen wij niet, maar door ons handelen willen wij vertrouwen winnen en passend advies
geven. Als ambassadeurs willen wij de regio gezamenlijk verder brengen. Niet namens gemeenten, niet namens
Ggz, niet namens OM of politie maar wel vanuit een gezamenlijk ervaren urgentie en gevoeld belang ten
dienste van een effectieve samenwerking in de uitvoer en de kwetsbare burger.
Uitgangspunten
Opgesomd en samengevat leidt ons betoog tot een aantal uitgangspunten die wij graag op korte termijn gevolg
willen geven en laten leiden tot concrete doelstellingen en bijbehorend plan.
1.

Het perspectief van de kwetsbare burger, al dan niet met veiligheidsrisico staat te allen tijde op de
eerste plaats;

2.

De governance richt zich op strategische beleidsvorming en samenhangende thema’s;

3.

Er liggen concrete verbindingen tussen beleving van de burger zelf (leefwereld), uitvoerende
organisaties (operationeel tactisch), beleidsontwikkelaars en bestuurders (systeemwereld);

4.

Het bestuurlijke gremium dat uit de governance zal komen is ‘afstemmend en adviserend’ in, en naar
de regio. Besluitvorming blijft bij de daarvoor ingerichte gremia;

5.

Voor de governance wordt een schaalgrootte van Zuid-Limburg aangehouden;

6.

In beginsel wordt gericht op de thema’s ‘geweld hoort nergens thuis’, ‘personen met onbegrepen
verward gedrag’ en ‘passende huisvesting en veilig leefbaar’. Daarnaast is er bewuste aandacht voor
de thema’s ‘jeugd’ en ‘gedwongen zorg’;

7. Voor de gezamenlijk vastgestelde thema’s zorg en veiligheid is een optimale governance structuur tot
stand gekomen ten gunste van de burger en efficiënt ingericht bestuur.

