VOOR OP HET PRIKBORD

INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN

HET GROOT
TRANSFORMATIE-WOORDENBOEK
Het lokale sociaal domein wordt volwassen, maar de
transformatie gaat door. Daar is taal voor nodig. Veel
taal. Passende taal, duidelijke taal. Wij helpen u op
weg met onze definities van de belangrijkste vijftig
begrippen. Van ‘sociaal professional’ via ‘vraag
achter de vraag’ tot ‘nadenken’.
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EELKE BLOKKER, RENEE
FRISSEN, HARRY KRUITER EN
ALBERT JAN KRUITER

zijn het Instituut voor Publieke
Waarden. IPW realiseert
oplossingen voor een betere
en goedkopere publieke zaak.
Meer info op
www.publiekewaarden.nl.
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De sociaal professional: Alleskunner die we ondanks het feit dat zij de
enige is die echt iets kan, onderdompelen in beroepsregistraties.
Doen wat echt nodig is: Mantra dat
laat zien dat de mantra’s ‘gewoon
doen’ en ‘doen wat nodig is’ zijn
uitgewerkt. En dat het tijd wordt dat
uitvoerders het meer voor het zeggen
krijgen.
Doortransformeren: Performatief
werkwoord met aanjagende functie om
het sociaal domein blijvend te vernieuwen.
Zorgpad: Term die goed uitdrukt hoe
smal en moeilijk begaanbaar de routes
zijn die kwetsbare en zieke mensen
volgen in Nederland. Moet na de transformatie ‘zorgsnelweg’ zijn.
Afschalen: Het enige zorgpad dat nog
volledig vrij is van regels, protocollen
en procedures waar nog veel verbeterpotentie in zit.
Maatwerktafel: Tafel waar profes_
sionals vastgelopen keukentafelgesprekken uit het slop trekken.

7. Precedentwerking (ook wel Predecentwerking): Predecentrale juri22

dische term die het onderspit lijkt te
delven tegen het veel populairdere
maatwerk. Maakt naar verwachting
medio 2019 een sterke comeback,
nadat alles maatwerk is geworden.
8. Regie: De zoektocht van professionals
naar onderlinge consensus over een
gezin, waarin niet zelden de doelen
van het gezin uit het oog worden
verloren of voor andere worden
vervangen.
9. 18- 18+: Klassiek oud bureaucratisch
onderscheid dat niet meer is terug te
vinden in volledig getransformeerde
gemeenten.
10. Zorgscript: Noodzakelijk, maar nu
nog vaak afwezig stappenplan waar
regisseurs regie op kunnen voeren (zie
ook experimenteel sociaal theater).

11. Experimenteel sociaal theater:
Klucht die ontstaat rond complexe gezinnen waar regisseurs met mandaat,
maar zonder script regie proberen te
voeren(zie ook zorgscript).
12. Beleidscoulance: Informele regeling
waarmee bureaucratische organisaties
maatwerk in oude termen proberen te
vangen.
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13. Hulp die ‘echt’ helpt: Term die uitdrukt dat professionals en huishouden
nog niet overal centraal staan.
14. De bedoeling: Ook wel ‘de heilige
graal in het sociaal domein’, die over
het algemeen door alle betrokkenen
anders wordt gedefinieerd.
15. Gemeenteraad: Van data en informatie gespeend vertegenwoordigend
orgaan dat daardoor moeite heeft het
sociaal domein toekomstgericht te
problematiseren
16. Gemeenteraadsverkiezingen: Landelijke benchmark op 21 maart 2018
die duidelijk moet maken of Nederlanders doorhebben dat de verzorgingsstaat lokaal wordt vormgegeven. For
the record: wij verwachten een hoger
opkomstpercentage dan in 2014.
17. Wijkbedden: Zorginnovatie die duidelijk maakt dat we wel wijkgericht
willen werken, maar nog steeds in
termen van het oude aanbod denken.
18. Ervaringsdeskundige: Term die uitdrukt dat we de ervaring van mensen
alleen serieus nemen als we ze in een
top-down, modernistisch, wetenschappelijk paradigma vangen.
19. Competenties: HR-concept waarmee
organisaties uitdrukken dat ze professionals niet als strategisch betrokken
actoren zien.
20. Big data: Hype die duidelijk maakt
dat volume nog steeds belangrijk is in
ons denken.
21. Smart data: Innovatie die de illusie
wekt dat data uit zichzelf slim kunnen
zijn.
22. Blockchain: Technologisch wondermiddel om alle problemen in het sociale domein op basis van big data en
smart data op te lossen. Door zeer
velen genoemd, door zeer weinigen
begrepen.
23. De sociale basis: Heette vroeger de
nulde-lijn en bestond toen uit inmiddels wegbezuinigde buurthuizen en
verengingen.
24. Wethouder Sociaal domein: Zeldzame doch noodzakelijke figuur voor
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een duurzame verzorgingsstaat van de
toekomst.

25. Minister van Sociaal domein:
Grove omissie van het nieuwe Kabinet.

26. De vraag-achter-de-vraag: Een
vorm van vraaggericht werken waarin
het aanbod-achter-het-aanbod als oplossing naar voren komt.

27. Eén gezin, één plan, één deurwaarder: Logische volgende stap in
de multiprobleemgezinnenaanpak.
(Daar had de aanpak eigenlijk tien jaar
geleden mee moeten beginnen. Zie ook
voortschrijdend inzicht).
28. Inclusief: Belofte om iedereen mee te
laten doen die voldoet aan de regels en
voorwaarden van inclusief beleid.
29. Beleidsarme begroting: Haagse
uitvinding die wordt ingezet waar
het top-down uitgeven van geld tot
tekorten leidt
30. Armoedebeleid: Beleid dat armoede
in stand houdt. Dient vervangen te
worden door bestaanszekerheidsbeleid.
31. Bestaanszekerheidsbeleid: Beleid
dat armoede oplost in plaats van de
gevolgen van armoede te compenseren
(zie armoedebeleid).
32. Zorglandschap: Term die uitdrukt
dat de zorg moeite heeft om zich
onderschikt te maken aan het sociale
domein.
33. De regels: Algehele en té eenvoudige
zondebok voor wanorganisatie die
nooit terugpraat. Blijken bij nader
onderzoek zelden in de weg te zitten.
34. Wijkwaardigheid: Term die moet
gaan uitdrukken wat wijkbewoners
zelf waardig, gelijkwaardig, onwaardig
of menswaardig vinden.
35. Verhuurdersheffing: Decentralisatie-ondermijnend verschijnsel dat leidt
tot onbeheersbare zorgkosten.
36. Passend toewijzen: Mechanisme dat
erop duidt dat we huizen als investeringsobject nog steeds belangrijker
vinden dan als woonplek.
37. Passend Onderwijs: Instrument om
inclusief onderwijs te realiseren dat bij
lange na niet volledig tot haar recht

komt, zolang onderwijs niet aansluit
bij het lokale sociaal domein.
38. Sluitende ketenaanpak: Uit veiligheidsdomein overgewaaid predecentralisatie-instrument om het versnipperde
zorg en welzijnsaanbod bij de vraag
van burgers aan te laten sluiten.
39. Predecentralisatieindicator: Ouputindicator die voorkomt dat het college
en de gemeenteraad kunnen zien wat er
op de werkvloer ten positieve verandert
40. Brede -doeluitkering: Onderbenut
transformatie-instrument waarmee de
gemeenteraad financieringsstromen
kan ontschotten.
41. Vroegsignalering: Interventie die
moet voorkomen dat mensen preventieve hulp mislopen.
42. Tweede Kamer: Wetgevend orgaan dat
weigert te debatteren over haar eigen rol
in een gedecentraliseerde wereld.
43. Piramide van Maslow: Piramide die
uitdrukt dat de menselijke natuur omgekeerd evenredig functioneert als de
inrichting van onze verzorgingsstaat.

44. Bottom-up beleidsontwikkeling:
Succesvolle beleidsstrategie als de
ideeën vanuit de praktijk passen binnen de wensen van beleidsmakers.
Helaas zelden het geval.
45. Perspectiefplan: Wettelijk recht voor
jongeren om hun toekomst centraal te
stellen in plaats van het aanbod.
46. Schulden: Praktisch probleem dat
praktisch op te lossen is naarmate we
het minder als een moreel vraagstuk
zien. Gaat de goede kant op.
47. Maatwerk: Gelegitimeerde willekeur.
48. Individueel right to challenge: Nog
niet bestaand instrument om burgers
het recht te geven hun eigen maatwerk
vorm te geven.
49. Impact Bond: Veelbelovende vorm
om bureaucratievrij geld te creëren
voor uitvoerders en burgers.
50. Nadenken: Filosofische stroming die
is ontstaan als reactie op het zogenaamde ‘omdenken’ en ‘tegendenken’.
Sluit aan bij de behoefte van dit
Kabinet om weer normaal te doen.
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