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Sinds 2015 is er een nieuw en inmiddels zeer veel ge-
bezigde term toegevoegd aan het vakjargon van het
gemeentelijk beleid, namelijk ‘sociaal domein’. De in-
troductie van deze term vond al in 2013 plaats in de
aanloop naar de decentralisatie van taken van rijks-
overheid naar lokale overheden. Van Dale leert ons dat
nieuwe termen in ons dagelijks taalgebruik verbonden
zijn met het echte leven. Taal ontstaat tijdens discussies
en komt tot leven tijdens keukentafelgesprekken. Is de
term ‘sociaal domein’ verbonden met het echte leven?

De betekenis van de term

Het ‘sociale domein’ is een containerbegrip. De Jeugd-
wet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 behoren ertoe. Maar ook deze
begrippen zijn containerbegrippen. Zo omvat de
Jeugdwet naast de basisvoorzieningen voor jeugdhulp,
ook de specialistische jeugdhulp, jeugd-ggz, jeugdbe-
scherming, jeugdreclassering, jeugdgezondheidszorg,
kindcentra en kinderopvang. De Participatiewet gaat
over werk en inkomen, maar houdt zich ook bezig
met de aansluiting van het onderwijs op de arbeids-
markt, het arbeidsmarktbeleid, het armoedebeleid, de
schuldhulpverlening, de handhaving van de arbeids-
verplichting en de sociale werkvoorziening, waarin
geregeld wordt dat arbeidsgehandicapten met licha-
melijke, verstandelijke of psychische beperkingen
onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen
verrichten. De Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2015 heeft betrekking op beschermd wonen,
maatschappelijke opvang, ggz, cliëntondersteuning,
maatwerkvoorzieningen, veiligheid thuis, kindermis-
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handeling en huiselijk geweld, vrijwilligerswerk en
mantelzorgondersteuning.

In de ruime, integrale zin van het woord vallen
onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken.
Denk onder meer aan handhaving bij de leerplicht,
het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, pas-
send onderwijs, leerlingenvervoer, onderwijsachter-
stand/VVE, asielbeleid en integratie, bibliotheekwerk,
sport, cultuur, en de reguliere en bijzondere bijstand.
Kortom, het sociale domein omvat alle inspanningen
die de gemeente verricht rond werk, participatie, zelf-
redzaamheid, zorg en jeugd. De portefeuille sociaal
domein is daarmee een van de grootste gemeentelijke
opdrachten geworden. Waar de portefeuillehouders
voor het sociale beleid vóór 2015 een relatief zwakke
positie met weinig middelen enmacht innamen in het
lokale bestuur, hebben de portefeuillehouders van het
sociale domein een machtige positie verkregen van-
wege hun invloed op een aanzienlijk deel van de ge-
meentelijke financiën.

Het echte leven

De overheveling van taken van het rijk naar de ge-
meenten zou gemeenten in staat stellen hun inwoners
sneller en beter te helpen bij hun zorg- of ondersteu-
ningsvragen. Inwoners zouden dan daadwerkelijk de
zorg of ondersteuning krijgen die zij écht nodig heb-
ben. Er zou meer samenhang komen in die zorg, vol-
gens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.
De vraag die in deze Spectrum-bijdragen steeds terug-
keert is: is het sociale domein erin geslaagd om zich
te verbinden met het echte leven?

Jongeren vinden van niet, want het lukt de gemeen-
ten maar niet om hun stem echt te horen. Tijdens
de keukentafelgesprekken lijken professionals vooral
aan te sturen op het terugdringen van de zorgvraag.
Keukentafels zijn het symbool van warme, informele,
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open en diepgaande dialogen, maar onderzoek laat
zien dat professionals via de keukentafel het privé-
domein van zorgbehoeftige mensen betreden. Van-
uit een ongelijke machtsverdeling tussen professional
en hulpbehoevende cliënt wordt er vervolgens onder-
handeld over de mate van zelfstandigheid [1]. Zelf-
standigheid en inherent daaraan de kwaliteit van le-
ven zijn verworden tot een onderhandelingskwestie.
Kwetsbare groepenworden eveneens onvoldoende ge-
hoord, net zoals mensen met een chronische aandoe-
ning. Onder beide groepen valt nog een (leef)wereld
te winnen. Gemeenten lijken vooralsnog niet goed in
staat om het échte leven te doorgronden. Ook erva-
ringsdeskundigen hebben het moeilijk. Gemotiveerd
als ze zijn, worden ze nog te vaak voor een habbe-
krats ingezet. In de verantwoordingsdruk van lokale
overheden moeten ze voldoen aan de eisen die ge-
steld worden aan professionele hulpverleners. Daar-
mee verliezen ze hun authenticiteit, hun echtheid. Er-
varingsdeskundigen zijn er bij de gratie van hun er-
varing. Door die ervaring kunnen ze het échte le-
ven van de hulpbehoevende cliënt goed invoelen en
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gericht persoonlijk advies geven over zelfstandigheid,
eigen kracht en eigen regie. Bureaucratisering en or-
ganisatie-inbedding (met eisen ten aanzien van vak-
bekwaamheid en training) dwingen hen tot een gepro-
tocolleerde werkwijze, waarmee we het paard achter
de wagen spannen.

Jaarlijks komen er pakweg duizend nieuwe woor-
den bij en schrijft Van Dale een prijsvraag uit voor het
leukste, mooiste nieuwe publiekswoord. Hét woord
van het jaar wordt dan bekendgemaakt. Het lijkt niet
aannemelijk dat de term ‘sociaal domein’ ooit in de
prijzen zal vallen. Tenzij er een echte verbinding ont-
staat tussen het woord en het dagelijkse leven van
miljoenen inwoners in Nederland.
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Gemeenten hebben de opdracht om inwoners te be-
trekken bij de Wmo 2015. Dit blijft in veel gemeenten
echter beperkt tot vertegenwoordiging door adviesra-
den, waarin kwetsbare inwoners nauwelijks of indi-
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rect vertegenwoordigd worden. Zo sluiten gemeenten
onbedoeld inwoners uit van beleidsparticipatie. Laag-
drempelige vormen van inspraak bieden beleidsmakers
kansen. Dit vraagt in gemeentelijke organisaties op alle
niveaus om een verandering in houding en gedrag.

De adviesraad als belangrijkste vorm voor
beïnvloeding

De verhouding tussen inwoners en overheid is aan
het veranderen. De overheid ontwikkelt zich van be-
palend en beslissend, naar een speler met een facili-
terende rol [1]. De inwoner met zijn individuele mo-
gelijkheden staat centraal en vindt waar nodig onder-
steuning in de samenleving en bij de overheid. Ook
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