
Sociaal sterker de crisis uit
Lokaal perspectief op herstel en innovatie na(ast) corona

De samenleving is door de uitbraak van het coronavirus stevig geraakt: ziekte, verlies van naasten, baan- en inkomensonzekerheid,  
leervertragingen, eenzaamheid, jongeren van wie het leven is ‘stilgezet’. De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept  
gemeenten en Rijk op om te werken aan een lange-termijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen.  
Om het herstel in gang te zetten stelt de commissie een mix van concrete acties (zie de thema’s 1 t/m 8) en weloverwogen keuzes  
op de langere termijn (zie de 4 uitgangspunten sociale agenda: veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang).

Thx!

Cool!

Uitgangspunt 
sociale 
agenda

Veerkracht
Het vermogen om positief 

om te gaan met onverwachte 
gebeurtenissen

Uitgangspunt 
sociale 
agenda

Kansengelijkheid,
bestaanszekerheid en brede 
welvaart behoort leidraad   

te zijn voor elke lokale   
verbeteragenda

Uitgangspunt 
sociale 
agenda

Sociale samenhang
Gevolg van beleid waarin 

mensen zich gezien weten en  
ruggensteun ervaren om   
hun kansen en doelen   

na te streven

Uitgangspunt 
sociale 
agenda

Eigenaarschap
Positieve impact ontstaat als   

je ergens zelf over gaat;   
dat je op actieve wijze   

deel uitmaakt van   
maatregelen

1.
Werk en inkomen

• Zorg dat de coronacrisis 
niet uitmondt in een  
armoede- of schulden-  
crisis.

• Zet in op eigenaarschap 
en coalitievorming.

• Verbind de korte aan 
 de lange termijn en  het 
lokaal/regionale  aan het 
landelijke.

• Vraag aandacht om  het 
personeelsbeleid  en de 
arbeidsomstandigheden 
up-to-date  te brengen. 

• Denk na over nieuwe 
vormen van solidariteit.

2.
Onderwijs  

en  jongeren

• Waak ervoor om alle 
jongeren over één kam 
te scheren.

• Zorg voor eigenaar-
schap.

• Continueer de coali-
ties tijdens de crisis en 
verbind die aan eerdere 
beleidsdoelstellingen.  

• Zorg voor koppelingen 
tussen korte en lange 
termijn en tussen lokaal 
en landelijk.

 3.
Gezondheid

• Ga vooralsnog uit van 
verschillende ontwikke-
lingsmogelijkheden van 
het virus.

• Zet in op een brede  
gezondheidsaanpak  
gericht op eerlijke  
gezondheidskansen.

• Koppel acute maatre-
gelen aan structurele 
veranderingen.

• Gezondheid kan ge-  
volgen hebben voor de 
sociale samenhang. 

• Voldoende aandacht 
voor de chronische  
effecten op gezondheid 
van ex-coronapatiënten.

4.
Sociale initiatieven  
en verenigingsleven

• Koester het weefsel van 
verenigingen, sociale 
initiatieven en onderling 
hulpbetoon.

• Overweeg nieuwe 
vormen van financiering 
waarbij inwoners   
eigenaar zijn. 

• Neem als gemeenten   
de rol op van coalitie-  
makelaar.

• Benut de kansen van 
sociale media. 

5.
Wonen, wijken en 

 leefomgeving

• Gebruik de crisis om,  
zeker in kwetsbare   
wijken en regio’s,  
gebiedsgericht te werk 
 te gaan.  

• Zie ruimte als kans voor 
positieve verandering. 

• Benut waar mogelijk 
noodgelden voor  
duurzame interventies. 

6.
Lokale economie

• Ga ervan uit dat  onder- 
nemers zélf hun veer-
kracht willen vergroten. 

• Wees creatief door  
deelbelangen naar  een 
hoger en gemeen- 
schappelijk plan te  
tillen. 

7.
Gemeentelijk  

 handelen

• Let op de eigen veer-
 kracht van de eigen  
organisatie en van  
belangrijke stakeholders.

• Maak serieus werk van 
(de context van)  
digitalisering. 

• Investeer als gemeenten 
in je rol als coalitie-  
makelaar en ‘olieman-  
netje’ dat verbindingen 
legt. 

• Betrek veerkracht ook  
 in het licht van de 
komende raadsverkie-
zingen. 

8.
‘Stille’ problemen  

 en kansen

• Wees terughoudend   
met nieuwe grootscha-  
lige departementale 
programma’s.

• Pas op voor de valkuil 
 om in het oog van de 
crisisstorm de acute 
effecten te overschatten 
en de langetermijneffec-
ten te onderschatten.

• Benut het Coronadash-
board sociaal, aangevuld 
met eigen informatie. 

Hoe komen we stapsgewijs 
uit de coronacrisis?

1. Signaleren

 door in gesprek te gaan met betrokkenen

2. Volgen

met behulp van het coronadashboard

3. Organiseren

veerkracht benutten door met maatschap-
pelijke partners coalities aan te gaan

https://vng.nl/artikelen/dash-
board-sociale-impact-corona
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