
VNG-reactie op SCP Overall rapportage sociaal domein 2016  “Burgers (de)centraal“ 

 

Vooraf; Gemeenten en monitoring: Volgen, spiegelen, leren! 

 Gemeenten willen volgen of hun participatie, zorg en ondersteuning “arrangementen”  
aansluiten bij dat wat inwoners nodig hebben om volgens eigen behoeften en mogelijkheden 
te kunnen deelnemen aan de samenleving. Gemeenten hebben de handschoen opgepakt om 
dit op vernieuwende en gevarieerde wijze aan te pakken. Dat maakt het Festival der 
Verantwoording op 4 december treffend duidelijk. Onder het motto volgen, spiegelen, leren 
zoeken gemeenten evenwicht tussen enerzijds het klassieke tellen van allerlei gegevens en 
anderzijds het vertellen van het verhaal achter de cijfers. Daarbij is het onontbeerlijk de 
lokale context en uitvoeringspraktijk en de ervaringen van inwoners te kennen. De 
gezamenlijke input van cijfers, duiding en ervaringen geeft input aan het goede gesprek met 
gemeenteraad, inwoners, professionals en aanbieders en zorgt zo voor een lerende 
uitvoeringspraktijk. Hun inzet hiermee is om verantwoording niet zozeer in het teken te 
plaatsen van afrekenen, maar veeleer van een gezamenlijk proces om al lerend de inwoners 
van een gemeente te helpen om zo volwaardig mogelijk te participeren.  
 

 Gemeenten en VNG hebben de afgelopen jaren gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de website; waarstaatjegemeente.nl. 
Tijdens het Festival der Verantwoording is te zien hoe de bovengenoemde variatie aan 
gemeentelijke aanpakken voor iedereen toegankelijk gemaakt wordt. De gegevens en 
thema’s die hieruit voortvloeien helpen vervolgens om de gemeentelijke monitor sociaal 
domein en waarstaatjegemeente.nl verder te ontwikkelen tot een inspirerend platform om 
verantwoording en monitoring eigentijds vorm te geven. Het wordt daarbij bijgestaan door 
het (door gemeenten en rijk gezamenlijk geïnitieerde) Programma Sociaal Domein, dat 
eveneens als inzet heeft om monitoring meer volgens het principe van volgen, spiegelen, 
leren in te richten. De bedoeling is vanuit die lokale aanpak ook de monitoring op landelijk 
niveau door te ontwikkelen.  

 

Welk beeld geeft het rapport?  

  Inhoudelijke bevindingen  

 De door SCP gepubliceerde Overall Rapportage Burgers (de)centraal biedt allereerst een 
aantal interessante inhoudelijke waarnemingen over de wijze waarop het sociaal domein in 
2016 functioneerde. Geruststellend is dat de kwaliteit van leven de afgelopen twee jaar 
stabiel blijft en dat grosso modo het beeld oprijst dat de inrichting en uitvoering van het 
sociaal domein bij gemeenten in goede handen zijn. Terwijl het huis van de verzorgingsstaat 
grondig is verbouwd (vergelijk 'Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een 
verandering' (2016)), zijn gemeenten erin geslaagd de zorg en ondersteuning adequaat vorm 
te geven. Dat blijkt tevens uit andere landelijke bronnen die het SCP aanhaalt, zoals het 
cliëntervaring onderzoek Wmo 2016 (dat aangeeft dat gemiddeld meer dan 90% van de 
Wmo cliënten tevreden is over verschillende aspecten van de Wmo, zoals de ervaren 
toegang en het effect van de verkregen hulp voor hun kwaliteit van leven).  
 

 Het SCP wijst ook op een aantal aandachtspunten. De levensbrede, domeinoverstijgende 
aanpakken waaraan gemeenten op het terrein van jeugd, schulden of eenzaamheid werken, 
komen bijvoorbeeld niet vanzelf tot stand. Al constateert het SCP wel een toegenomen 
aandacht hiervoor bij gemeenten. Verder komen gemeenten volgens geïnterviewde 



betrokkenen nog te weinig toe aan een goede inzet van preventie en daarmee aan de 
gewenste verschuiving van zware naar lichte zorg. Ook signaleert het SCP in 2016 een 
toename van de zogeheten ‘emotionele’ eenzaamheid ten opzichte van 2015  . 
 
Echter: Landelijke bevindingen kunnen niet worden geduid zonder lokale context!  
  

 Desondanks – en dat is misschien wel onze voornaamste reactie – is het uitermate lastig om 
aan de hoeveelheid van gevarieerde en gecumuleerde bevindingen harde conclusies te 
verbinden. Dat constateert het SCP overigens ook zelf. De rapportage kan geen inzicht geven 
over de gevolgen van de decentralisaties (zeker geen causale gevolgen) en biedt slechts op 
hoofdlijnen een landelijk beeld. De rapportage doet dus geen uitspraken over 
ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. 
 

 Daarmee laat de rapportage de nodige beperkingen zien. Voor een deel komt dat doordat de 
onderzoeksresultaten vooral tot stand zijn gekomen via cijfers van personen die gebruik 
maken van individuele maatwerkvoorzieningen, binnen het domein van de Participatiewet, 
de Wmo of de Jeugdwet. Het kan daardoor echter moeilijk uitspraken doen over sociaal 
domein brede vernieuwing (wat juist de bedoeling is van de transformatie). Die sociaal 
domein bredere vernieuwing hangt nauw samen met de lokale keuzes en uitvoeringspraktijk. 
Wat voor een type gebieds/wijkteam heeft de gemeente ingericht? Hoe verloopt de 
contractering van aanbieders? Is het beleid van de gemeente gericht op maximale benutting 
van maatwerkvoorzieningen of juist op het gebruik van zoveel mogelijk algemene 
voorzieningen?   
  

 Eigenlijk moeten we constateren dat deze rapportage helder maakt hoe lastig het is een 
landelijk coherent beeld te geven over de voortgang van de veranderingen in het sociaal 
domein. De verschillen tussen gemeenten in demografische samenstelling, beleid, uitvoering, 
sturingsfilosofie, wijze van begroten etc. zijn dermate groot dat het niet mogelijk is om met 
de bestaande data en onderzoeksgegevens en -systematiek hierover gefundeerde uitspraken 
te doen. De traditionele aanpak sluit onvoldoende aan bij de verschillende lokale 
werkelijkheden, waardoor een eenduidige interpretatie van landelijke onderzoeksgegevens 
zonder inzicht in de lokale situatie en context onmogelijk is. In elk geval is een zinnige duiding 
van de onderzoeksresultaten voor de lokale opgaven in beleid en uitvoering uitgesloten.  
  

 Deze spanning valt te illustreren aan de hand van de conclusie dat er in 2016 t.o.v. 2015 ‘een 
daling van mensen in de Wmo zichtbaar is die hulp krijgen van een beroepskracht die niet 
opgevangen wordt door het eigen netwerk’. Dat lijkt in eerste instantie zorgwekkend; krijgen 
mensen dan wel de hulp die ze nodig hebben? Maar nog afgezien van of dat in een 
desbetreffende gemeente ook zou gelden, valt bovenstaande conclusie niet direct te 
trekken. Allereerst is het zoals vermeld niet duidelijk of de desbetreffende mensen gebruik 
maken van algemene voorzieningen. Vervolgens betreft het mensen die in elk geval een 
Wmo voorziening hebben (anders zaten ze niet in de ‘Wmo-groep’) en dus in beeld zijn bij de 
gemeente. En tot slot is de Wmo juist erop gericht om heel specifiek naar mensen en hun 
hulpbehoeften te kijken. Mensen die het echt nodig hebben moeten van een voorziening 
gebruik kunnen maken, maar de daling kan ook veroorzaakt zijn door conform het 
achterliggende principe van de Wmo ‘ieder het zijne’ te geven in plaats van ‘ieder hetzelfde’. 
Met de huidige landelijke onderzoeksystematiek weten we dat echter niet. 
 

 Datzelfde moeten we constateren ten aanzien van de financiële bevindingen in het SCP 
rapport. De rapportage constateert een positief saldo voor het gehele sociaal domein in 
2016, al neemt dit saldo volgens het SCP wel flink af ten opzichte van 2015. Hieruit kan niet 



worden geconcludeerd dat gemeenten over houden op het macrobudget dat zij van het Rijk 
ontvangen. Voor wat betreft de duiding van deze cijfers dient benoemt te worden dat dit het 
verschil betreft tussen wat gemeenten begroot hebben (begrotingscijfers) en wat ze 
uiteindelijk hebben uitgegeven (rekeningcijfers). Gemeenten hebben in hun begroting ook 
eigen middelen toegevoegd (volgens het aangehaalde Cebeon rapport ruim 420 miljoen) 
bovenop de rijksbudgetten. Het positief saldo geeft dus vooral aan dat gemeenten zowel aan 
de voorkant bij de begroting als aan de achterkant  bij de uitgaven behoedzaam te werk zijn 
gegaan.  
 

 Tegelijk is ook hier de spanning zichtbaar tussen enerzijds dit macrobeeld en anderzijds 
feitelijke ontwikkelingen bij een deel van de gemeenten. De gegevens uit de rapportage gaan 
over het jaar 2016. Op basis van meer recente gegevens en signalen uit 2017, moeten we 
constateren dat in een substantieel aantal gemeenten er forse tekorten ontstaan onder 
andere vanwege achterblijvende volume-indexatie in de budgetten voor de jeugdhulp. 
Macrocijfers botsen hiermee met lokale werkelijkheden, die in elk geval in de desbetreffende 
gemeenten investeringen in bijvoorbeeld preventie en andere transformatiedoelen sterk 
onder druk doen staan. De VNG voert momenteel gesprekken met het kabinet, onder andere 
over een transformatiefonds, om hiervoor tot oplossingen te komen (zie VNG brief 
behandeling Jeugdbegroting VWS). 
 

 Door deze financiële onzekerheden en door terugkerende tekorten op de middelen die 
gemeenten van het rijk voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) ontvangen, zien gemeenten zich 
genoodzaakt (uit eigen middelen) financiële reserves voor het sociaal domein aan te houden.  
 

Tot slot 

 Gemeenten zijn bijna drie jaar aan de slag met hun nieuwe taken in het sociaal domein. 
Tijdens het Festival der Verantwoording komen vernieuwende praktijken alsook de 
worstelingen daarmee uitgebreid aan de orde. Over het algemeen is de overgang van taken 
goed verlopen, maar er zijn natuurlijk ook de nodige verbeterpunten. Echte transformatie 
vergt altijd een lange adem. Om de komende tijd het leren van de uitvoeringspraktijk en het 
anders verantwoorden door te ontwikkelen, zijn gemeenten / VNG samen met het rijk het 
traject ‘volgen, spiegelen, leren’ gestart. Op deze manier hopen we in de toekomst ook een 
beter landelijk beeld te schetsen. De deelname van het SCP hieraan is een goede zaak.  

 

Meer informatie 

 SCP: overall rapportage sociaal domein 2016 (4 december 2017)  

 VNG-reactie: organiseer verantwoording van het sociaal domein lokaal (4 december 2017) 
 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Overall_rapportage_sociaal_domein_2016
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/vng-organiseer-verantwoording-van-het-sociaal-domein-lokaal

