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Geachte heer Tjeenk Willink, 

 

De landelijke en lokale overheid staan de komende periode voor een grote opgave. De samenleving 

heeft, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving onlangs terecht constateerde, behoefte 

aan een ‘sociaal vaccin’. Divosa hoort dit ook van haar leden die bij gemeenten eindverantwoordelijk 

zijn voor het sociaal domein. Zij ervaren in de praktijk waar burgers elke dag mee worstelen en zien 

de uitdagingen van professionals in de uitvoering van het sociaal domein. We vragen u dit geluid mee 

te nemen in de gesprekken over het regeerakkoord.  

 

Meedoen is te ingewikkeld geworden 

Divosa staat voor een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen deel van uitmaakt. We 

hebben het meedoen in ons land voor veel mensen echter te ingewikkeld gemaakt. Veel mensen staan 

daardoor nu te ver van de samenleving af. Daarom is het juist nu nodig om de samenleving dichter bij 

mensen in kwetsbare posities te brengen.  

 

Een inclusieve samenleving komt er alleen als we iedereen bestaanszekerheid kunnen garanderen. Als 

het Rijk en gemeenten als gelijkwaardige partners met elkaar samenwerken en zich daarbij laten 

leiden door wat in de uitvoering goed werkt. Daarbij ziet Divosa de volgende drie belangrijke 

opgaven: 

 

1. Bestaanszekerheid als basis voor de ontwikkeling van mensen 

Een dak boven je hoofd, voldoende inkomen, het gevoel dat je ertoe doet en een veilige omgeving 

geven zekerheid in iemands bestaan. Deze zekerheden zijn bovendien een investering in 

kansengelijkheid en in gezondheid. In een land als Nederland lijken het misschien 

vanzelfsprekendheden, maar dat zijn ze niet. Bestaanszekerheid wordt voor steeds meer mensen een 

uitdaging.  

 

Eén tot twee miljoen Nederlanders zitten met een uitkering op de bank, aldus de commissie Borstlap1. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert daarbij dat de baankansen voor de meest kwetsbare 

groepen met de invoering van de Participatiewet zijn afgenomen. Belangrijkste oorzaak: de rigoureuze 

bezuinigingen op de re-integratiebudgetten en de doorgeschoten flexibele arbeidsmarkt. Tegelijkertijd 

zien we dat zelfs mensen die werken niet altijd rondkomen. Het merendeel van de kinderen dat in 

 
1 Commissie regulering van werk. Rapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ 02-2020, pagina 55 
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Nederland in armoede opgroeit, heeft werkende ouders! Bestaansonzekerheid belemmert vanaf de 

geboorte de ontwikkeling van deze kinderen. In te veel huishoudens zijn (risico’s op) schulden. Dit 

brengt grote stress en onzekerheid met zich mee. Tot slot worstelen inwoners, gemeenten en 

professionals met wetten en regels die niet aansluiten op de praktijk in het sociaal domein.  

 

Wat is nodig?  

• Investeer in verschillende vormen van en soepele overgangen tussen onbetaald en betaald 

werk. Werken of meedoen is het beste medicijn voor het algemeen welzijn van mensen. Elke 

stap in die richting moet lonen. Dat is nu niet zo.  

• Verhoog het re-integratiebudget en investeer structureel in activerend arbeidsmarktbeleid. 

• Neem alle aanbevelingen van het rapport van de commissie Borstlap over.  

• Investeer in de mensen die dit het hardst nodig hebben. Niet ieder het gelijke, maar ieder het 

zijne. Het huidige onderwijssysteem investeert het kortst in de groep mensen die het 

praktische werk doen. Maak een leven lang ontwikkelen eindelijk mogelijk. 

• Maak stelsels, systemen en toeslagen voor inwoners en voor professionals zo eenvoudig 

mogelijk. Het verminderen van regels is niet genoeg. De overheid is nu onbedoeld een grote 

medeveroorzaker van stress en bestaansonzekerheid bij inwoners op het terrein van wonen, 

werken en schulden.  

• Zorg voor inclusieve systemen en regels. Iedereen zou met die regels en systemen uit de 

voeten moeten kunnen, en dus niet alleen de hoogopgeleide inwoners.  

• Geef uitvoering aan de Actieagenda Wonen die onlangs is opgesteld door Aedes en onder 

anderen Divosa. Naast voldoende woningen en het voorkomen van huisuitzettingen (zeker bij 

gezinnen) is het investeren in de leefbaarheid een belangrijke randvoorwaarde voor 

bestaanszekerheid.  

 

We zien dat corona leidt tot snelle en grote financiële impulsen vanuit het Rijk. Divosa pleit al jaren 

voor anticyclisch investeren en is dan ook blij met deze interventies. Tegelijkertijd maken we ons 

zorgen dat dit leidt tot symptoombestrijding waardoor groepen mensen die al langer aan de kant 

staan, hier blijven staan. Daarnaast zien we dat de verkokering van de ministeries niet helpt om een 

structurele anticyclische beweging tot stand te brengen die het hele sociaal domein een boost geeft.  

 

2. Gelijkwaardige relatie Rijk en gemeenten op basis van vertrouwen en partnerschap 

De huidige discussie over de bestuurscultuur weerspiegelt deels het gevoel dat is ontstaan bij 

gemeenten over de relatie met het Rijk. Dit gaat vooral over de uitvoering van het sociaal domein. 

Onze leden willen rugdekking, rust, ruimte en in gezamenlijkheid werken aan één integraal sociaal 

domein. Ze voelen dat ze dat onvoldoende hebben gekregen in de afgelopen zes jaar. Het onderlinge 

vertrouwen en de bestuurlijke verhoudingen moeten hersteld worden als we als gezamenlijke 

overheden de maatschappij een ‘sociaal vaccin’ willen geven.  

 

Wat is nodig?   

• Het Rijk als voorspelbare, betrouwbare, begrijpelijke en toegankelijke partner. De afgelopen 

jaren veranderde het Rijk de spelregels voor gemeenten regelmatig. Denk aan het Wmo-

abonnementstarief en ingreep in de Jeugdwet. Ook was het beleid voor het sociaal domein van 

de verschillende ministeries niet goed op elkaar afgestemd. Onze leden ervaren dat hun 

keuzeruimte op decentrale taken steeds kleiner wordt. Waar wél ruimte zit, zijn vervolgens 

bezuinigingen nodig.  

• Structureel passende financiën in omvang, aard en verdeling. Uit meerdere onderzoeken2 

blijkt dat de huidige financiële mogelijkheden van gemeenten tekortschieten voor de ambities 

 
2 Stelsel in groei, een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, AEF 2020. 

De groeiende druk van het Sociaal Domein, een onderzoek naar de jaarrekeningen van Nederlandse gemeenten, BDO 2021 
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voor het sociaal domein. Adviezen hierover van de Raad van State en de Raad voor het 

Openbaar Bestuur zijn blijven liggen. We dringen erop aan om ze nu wel op de agenda te 

zetten. We verwijzen hierbij ook naar de inzet van de VNG en de aangenomen ALV resolutie.  

• Het sociaal domein is nog jong en onze leden willen kunnen leren door vallen en opstaan. Die 

zogenaamde ‘experimenteerruimte’ is nodig om verder te komen. Dit betekent ook: geen 

incidentpolitiek waarmee het stelsel onnodig wordt opgeschud. Van professional tot minister: 

we moeten elkaar rugdekking geven in het sociaal domein.  

• Een eenvoudige set instrumenten die gemeenten collectief en domeinoverstijgend kunnen 

inzetten om iedere inwoner het zijne te kunnen geven en ook ‘nee’ te kunnen zeggen als het 

niet echt nodig is. 

 

3. Aandacht, perspectief en ruimte voor de uitvoering  

Onze leden en hun medewerkers ervaren in de praktijk wat wel en niet werkt in de uitvoering. Ze zien 

waar wetten, systemen en regels elkaar tegenwerken, waar inwoners en gezinnen worstelen en waar 

niet. Deze waardevolle kennis wordt nog onvoldoende benut. In plaats daarvan worden nog te veel 

landelijk (en verkokerd) beleid en programma’s uitgestort over gemeenten en professionals in de 

uitvoering. Divosa pleit voor een ‘radicale omkering’, waarbij beleid, wet- en regelgeving, 

schaalgrootte en samenwerking dienend zijn aan wat goed werkt in de uitvoering. Professionals 

vormen samen met inwoners het hart van die uitvoeringspraktijk. Wat daar werkt, zou leidend moeten 

zijn. Want het sociaal domein kan echt eenvoudiger en meer van onderop worden georganiseerd, 

zonder onnodige controle en met meer vertrouwen in en kennis van de uitvoering.  

 

Kennis en ervaring uit de praktijk  

Divosa ziet deze drie opgaven als belangrijke ingrediënten voor het sociaal vaccin waar we deze brief 

mee openden. We zijn een vereniging die zonder bestuurlijk belang en vanuit de praktijk van 

gemeenten leidinggevenden en medewerkers in het sociaal domein ondersteunt. We verbinden kennis 

en bouwen netwerken. We delen deze kennis en ervaringen graag met de partijen die samen gaan 

werken aan een nieuw regeerakkoord. De deur van Divosa staat hiervoor open en we hopen dat het 

nieuwe kabinet daar veel gebruik van gaat maken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Erik Dannenberg 

Voorzitter Divosa 


