
Op 7 juli 2021 heeft de commissie Sociale Leefomgeving een raadswerkgroep 
samengesteld om de themabijeenkomsten Afbakening Jeugdhulp en Positie 
zorgvragen inwoners in het zorgdomein (Jeugdhulp, Wmo e.d.) voor te bereiden. 
Deze raadswerkgroep is tweemaal bijeen gekomen om deze themabesprekingen 
vorm te geven. 

Dit memo is bedoeld om de raads- en commissieleden Sociale Leefomgeving 
inhoudelijk mee te nemen in de visie van doelsturing naar opgavematig, adaptief 
besturen.  

Visie van doelsturing naar opgavematig adaptief besturen
4vitae serie over "richting een solide beleidstheorie voor het sociale domein" op basis 
van complexiteitskunde, narratologie, zorgethiek en systeemkunde
Auteur: Harold van Garderen PhD 
Bron: https://4vitae.nl/doelsturing-opgavematig-besturen/ 

Het begon allemaal met een post van Tim Robbe op LinkedIn. Hij schreef:
In het #sociaal #domein maken veel #gemeenten géén gebruik van een goed 
onderbouwde beleidstheorie, maar eerder van een wat matig doordachte 
beleidsideologie”

Reden genoeg om in het gat te springen. Er komt een serie “Richting een solide 
beleidstheorie voor het sociale domein”. Deel 1 en 2 van 51 zijn inmiddels verschenen. 
Dit zijn de (werk)titels:

1. Van bedoeling naar opgave   
2. Van opgave naar opgaven  
3. Narratieve betekenisgeving
4. Evalueren en ontwikkelen van praktijken
5. Narratief verantwoorden t.o.v de opgave

In ieder deel vertalen we een concept uit de complexiteitskunde, narratologie, 
zorgethiek of systeemkunde (management cybernetica) naar beleidstheorie voor het 
sociale domein. In het eerste deel was dat “de vreemde aantrekker“. In het tweede 
deel is dat “fractale schaling“.

In deel 3 duiken we in de concepten uit de narratologie om de bedoeling vanuit de 
praktijken in beeld te krijgen. 

1 Hyperlinks naar gepubliceerde artikelen op LinkedIn 
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