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Op het terrein van de sociale zekerheid zijn de laatste jaren flinke bezuinigingen doorgevoerd. De overheid heeft een aantal taken afgestoten,
overgelaten aan de markt of er flink op gekort. Dat is ten koste gegaan van een volle uitvoering van sociale grondrechten rond inkomen, zorg, 
werk en participatie. Een aantal burgers heeft zich verzameld om zelf de zorg voor bestaanszekerheid ter hand te nemen. Wij noemen deze 
burgerinitiatieven ‘sociale coöperaties’. Ze streven naar meer eigen regie en kwaliteit van leven. Als collectief werken ze daarin samen, elk 
vanuit hun eigen ‘deskundigheid’, noden en behoeften, om bestaanszekerheid veilig te stellen, voor zichzelf, voor elkaar en voor anderen. Zij 
richten zich op sociale grondrechten, een pakket taken dat formeel door de Grondwet aan de overheid is opgedragen maar waarvan burgers 
steeds meer zelf het roer in eigen hand willen nemen.

EEN NIEUW DOMEIN VEREIST NIEUW VAKMANSCHAP

Van oudsher kent onze samenleving eigenlijk maar twee domeinen: het domein van de burger (van charitas tot bedrijfsleven) en het domein van 
de overheid. Sociale coöperaties richten hun blik op een domein daartussenin: het domein van het collectief, van het gemeengoed. De Sociale 
Alliantie maakt zich sterk om sociale coöperaties de ruimte en tijd te bieden om dit nieuwe domein in beeld te brengen. De gemeente Breda wil 
deze initiatieven die ruimte en tijd geven. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn daarvan de gevolgen voor de organisatie van het sociaal domein zoals 
we dat nu kennen? Een nieuw domein vereist nieuw vakmanschap. 
Nieuw vakmanschap voor:
- burgers in collectief denken en doen;
- de overheid in terugtreden én optreden;
- uitvoeringsinstanties en overige organisatie binnen het sociaal domein.

UITNODIGING

Hoe ziet dit nieuwe vakmanschap eruit? Wat is de impact van dit soort initiatieven op de verhouding tussen overheid en burgers en tussen 
burgers onderling? Die vragen staan centraal op de bijeenkomst op 14 december tussen sociale coöperaties en vertegenwoordigers van diverse 
organisaties uit het sociaal domein.

Graag nodigen de Gemeente Breda en de Sociale Alliantie u uit voor deze bijeenkomst. 
Meld u aan via info@peer-m.nu of bel met Nicole Estejé 06 12 99 41 88. Nadere informatie ontvangt u na uw aanmelding.  

www.socialealliantie.nl www.socialecooperatie.nlwww.initiatief.nu


