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Een lokaal sociaal contract.
Voorwaarden voor een
inclusieve samenleving
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het
sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten
en sociale netwerken wordt veel verwacht als het gaat om zorgzaamheid naar hulpbehoevende mensen. Toch ligt er ook een duidelijke opdracht voor de landelijke overheid en
kennisorganisaties. Wat is de sociale basis waar burgers op kunnen rekenen? Wanneer leidt
informele hulp tot goede uitkomsten voor mensen en wanneer niet? In dit essay formuleert
Kim Putters een agenda die hierbij de komende tijd aan de orde is. Het is mede gebaseerd
op zijn oratie ‘Was getekend’, op 15 september 2017 uitgesproken in Rotterdam. Het essay
put daarnaast uit diverse onderzoeken van het SCP.
‘Een lokaal sociaal contract’ is gratis te downloaden via www.scp.nl. Een gedrukt exemplaar
is te bestellen via de boekhandel.

Mijn notitieboek.
(onder)Zoektocht in het sociaal domein
Drie jaar zijn de gemeenten in Nederland nu bezig met de transformatie in het sociaal
domein. Dat heeft op veel plekken mooie nieuwe aanpakken opgeleverd. Shirley Belliot en
Bas van Weerden zijn als (fictieve) wethouder en directeur verantwoordelijk voor het sociaal
domein in Weidse Blik, een verzonnen gemeente ergens in het land. Zij waren nieuwsgierig
naar beloftevolle aanpakken waar hun gemeente van kan leren. Hoe kun je echte vernieuwing
realiseren in de gemeentelijke praktijk van het sociaal domein? Hoe vind je de beste balans
tussen proces en uitkomst, tussen cijfers en verhalen? En wat kan onderzoek betekenen om
praktijk en beleid weer verder te brengen? Shirley en Bas pakten de telefoon en begonnen
een zoektocht. Wat ze tegenkwamen, legden ze vast in dit notitieboek.
‘Mijn notitieboek’ is te downloaden via www.zonmw.nl/mijnnotitieboek. Daar vindt u ook
informatie over het bestellen van een gedrukt exemplaar.
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