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Alles is participatieAlles is participatie

●●
 

Participatie van ouders als methodisch Participatie van ouders als methodisch 
principe in de jeugdhulpverlening principe in de jeugdhulpverlening ●●

 
Inspraak Inspraak ●●

 Wijkschouw Wijkschouw ●●
 

Ouderraad Ouderraad ●●
 

Medezeggenschap Medezeggenschap 
●●

 
Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie ●●

 
Informele en Informele en 

formele participatie formele participatie ●●
 

Geregelde en ongeregelde Geregelde en ongeregelde 
participatie participatie ●●

 
Participatiebanen Participatiebanen ●●

 aarbeidsmarktparticipatie rbeidsmarktparticipatie ●●
 

Migrantenparticipatie Migrantenparticipatie 
●●

 
WMO is participatiewet WMO is participatiewet ●●

 
Participatie vrouwen Participatie vrouwen 

arbeidsmarkt arbeidsmarkt ●●
 

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie 
(Vogelaarwijken)(Vogelaarwijken)

Net zo problematisch begrip als welzijnNet zo problematisch begrip als welzijn



Verhouding burgers Verhouding burgers -- professionalsprofessionals


 

tot 1960/65tot 1960/65
 

ER BOVENOP      ER BOVENOP      ▼▼


 

tot 1980/85tot 1980/85
 

ER NAAST         ER NAAST         ▄▄
 

▄▄


 

tot 2000/05tot 2000/05
 

ER VANDAAN    ER VANDAAN    ◄►◄►


 

na 2005na 2005
 

Nieuwe fase?Nieuwe fase? ►◄►◄



1945 1945 ––
 

19651965
 

ER BOVENOP ER BOVENOP ▼▼
MAATSCHAPPELIJK DECORUMMAATSCHAPPELIJK DECORUM



 
BESCHAVINGSOFFENSIEF / VERSTEDELIJKINGBESCHAVINGSOFFENSIEF / VERSTEDELIJKING



 
ONMAATSCHAPPELIJKHEIDSBESTRIJDINGONMAATSCHAPPELIJKHEIDSBESTRIJDING



 
VERZUILINGVERZUILING



 
WEDEROPBOUWWEDEROPBOUW



 
ONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAATONTLUIKENDE VERZORGINGSSTAAT

Relatie burgers Relatie burgers –– professionalsprofessionals ▼▼

-- REGENTESK / HIERARCHISCHREGENTESK / HIERARCHISCH
--

 
PATERNALISTISCHPATERNALISTISCH

--
 

OP ZOEK NAAR METHODIEKENOP ZOEK NAAR METHODIEKEN



Jaren 60: de wereld op zijn kopJaren 60: de wereld op zijn kop
WELVAARTSEXPLOSIEWELVAARTSEXPLOSIE
DOORBRAAK NIEUWE GENERATIEDOORBRAAK NIEUWE GENERATIE
GRENSVERLEGGENDGRENSVERLEGGEND
GEESTVERRUIMENDGEESTVERRUIMEND

Lof der onaangepastheidLof der onaangepastheid
 

(1961 + 1967)(1961 + 1967)
Normalisering van het abnormaleNormalisering van het abnormale
Romantisering van de afwijkingRomantisering van de afwijking





Bond van Bond van WetsOvertredersWetsOvertreders
 (BWO)(BWO)

 afdeling Nijmegenafdeling Nijmegen



Bevrijdingsstrijd / emancipatie Bevrijdingsstrijd / emancipatie 


 

NietNiet--bevoogdendbevoogdend


 
Respect voor zelfbeschikkingRespect voor zelfbeschikking


 

Baas in eigen huis / buikBaas in eigen huis / buik


 
Lof der onaangepastheid Lof der onaangepastheid 


 

Moet kunnenMoet kunnen


 
Geen dwangmiddelenGeen dwangmiddelen



Moderne burgersModerne burgers


 
Van onderdaan naar zelfbeschikkerVan onderdaan naar zelfbeschikker


 

Van statisch naar dynamischVan statisch naar dynamisch


 
Van voorgeprogrammeerd Van voorgeprogrammeerd 
naar zelfontplooiingnaar zelfontplooiing


 

Van vertikaal naar horizontaalVan vertikaal naar horizontaal


 
Van collectief naar individueelVan collectief naar individueel

De De SwaanSwaan: : 
overgang van bevelshuishouden overgang van bevelshuishouden 
naar onderhandelingshuishoudennaar onderhandelingshuishouden

PRAATHUIS NEDERLANDPRAATHUIS NEDERLAND



PRIVACY PRIVACY 

Overheid / instituties op afstandOverheid / instituties op afstand

Bescherming persoonsgegevensBescherming persoonsgegevens
HuurbeschermingHuurbescherming

OntslagbeschermingOntslagbescherming
Weerstand tegen elektronisch Weerstand tegen elektronisch patientendossierpatientendossier

KONING BURGER & RECHTSZEKERHEIDKONING BURGER & RECHTSZEKERHEID



‘Van genade naar recht’

De verzorgingsstaat De verzorgingsstaat 
voorziet burgers van voorziet burgers van 
rechten.rechten.
--

 
Gelijke kansenGelijke kansen

--
 

BestaanszekerheidBestaanszekerheid
--

 
Toegankelijke zorgToegankelijke zorg

--
 

Betaalbare huisvestingBetaalbare huisvesting



1965 1965 ––
 

19851985
 

ER NAASTER NAAST
 

▄▄  ▄▄
Relatie burgers Relatie burgers –– professionals professionals 

--
 

Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid Horizontaal / gelijkheid / gelijkwaardigheid 
(je/(je/jijjij--enen))

--
 

AntiAnti--autoritairautoritair
 

/ / antianti--paternalistischpaternalistisch
--

 
Solidariserend Solidariserend 

--
 

Vermaatschappelijking / normaliseringVermaatschappelijking / normalisering



Neoliberale kritiekNeoliberale kritiek

1980: 1980: MargarethMargareth
 

ThatcherThatcher
‘‘ThereThere is is nono suchsuch a a thingthing as society, as society, therethere 
are are onlyonly individualsindividuals and and theirtheir familiesfamilies’’

1983: WVC-minister
 

Elco
 

Brinkman:
“We zijn erg gaan leunen op professionele 

instellingen. We hebben de 
verantwoordelijkheid bij ons zelf, onze 
familie, onze buurt weggehaald.”



AntiAnti--etatismeetatisme

Minder overheid, meer marktMinder overheid, meer markt
Publiek managementPubliek management

ReinventingReinventing governmentgovernment



De markt van welzijn en geluk De markt van welzijn en geluk 
(1980)(1980)


 

Aanbod bepaalt vraagAanbod bepaalt vraag


 

Professionals scheppen hun Professionals scheppen hun 
eigen werkeigen werk


 

Gevolg: AARZELENDEGevolg: AARZELENDE
PROFESSIONALITEITPROFESSIONALITEIT



PostPost--AchterhuisAchterhuis--tijdperktijdperk

Taboes op:Taboes op:
--

 
AfhankelijkheidAfhankelijkheid

--
 

OpdringerigheidOpdringerigheid
--

 
NormativiteitNormativiteit

--
 

SubjectiviteitSubjectiviteit



omgekeerde bewegingomgekeerde beweging


 
PrivPrivéé

 
wereld = wereld = nono--gogo--

 areaarea


 
Privacy = heiligPrivacy = heilig


 

De beweging wordt De beweging wordt 
omgedraaid: omgedraaid: 

--
 

Vroeger: naar Vroeger: naar 
mensen toemensen toe

--
 

Moderne tijd: mensen Moderne tijd: mensen 
naar de professionals naar de professionals 
toetoe



BELEIDSWOORDENBELEIDSWOORDEN 
overheidoverheid


 

Einde maakbaarheidEinde maakbaarheid


 
Overheid op afstandOverheid op afstand


 

Kerntaken Kerntaken ––
 

uitbesteden uitbesteden --
 

marktwerkingmarktwerking


 
Van aanbodsturing naar vraagsturingVan aanbodsturing naar vraagsturing


 

Efficiency (schaalvergroting) Efficiency (schaalvergroting) ––
 prestatieafspraken / outputsturingprestatieafspraken / outputsturing


 

‘‘Burgers centraalBurgers centraal’’
 

/  ook: plichtendiscours/  ook: plichtendiscours



Verzakelijking (noVerzakelijking (no--nonsense)nonsense)

# zachte sector, hard afrekenen# zachte sector, hard afrekenen
# planning & # planning & controlcontrol
# autonome  overheadgroei# autonome  overheadgroei
# planning & # planning & controlcontrol--officierenofficieren
# minder contacttijd, meer beeld# minder contacttijd, meer beeldschermtijdschermtijd
# nooit genoeg informatie# nooit genoeg informatie



1985 1985 ––
 

20052005
 

ER VANDAANER VANDAAN
 

◄►◄►

Relatie burgers Relatie burgers –– professionalsprofessionals



 
HET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANTHET INITIATIEF LIGT BIJ DE (GEMOTIVEERDE) KLANT



 
TERUGTREKKEN IN ORGANISATIESTERUGTREKKEN IN ORGANISATIES



 
VERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIESVERZAKELIJKING / MANAGEMENT / ORGANISATIES



 
PROFESSIONELE ONDERSCHIKKINGPROFESSIONELE ONDERSCHIKKING



 
BUREAUCRATISCHBUREAUCRATISCH--BEDRIJFSMATIGE LOGICABEDRIJFSMATIGE LOGICA



 
GEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJNGEMANKEERD PROFESSIONEEL ZELFBEWUSTZIJN

SYSTEEMWERELD GEORIENTEERDSYSTEEMWERELD GEORIENTEERD
BURGERS ALS CONSUMENT / KLANTBURGERS ALS CONSUMENT / KLANT



ProblemenProblemen
--

 
Kloof tussen systeemKloof tussen systeem--

 
en leefwerelden leefwereld

--
 

Groeiende groep Groeiende groep systeemmijderssysteemmijders
(zorgwekkende (zorgwekkende zorgmijderszorgmijders; Marcel van Dam: ; Marcel van Dam: 
de de onrendabelenonrendabelen))

--
 

Uitdijende bureaucratie en regelcomplexiteitUitdijende bureaucratie en regelcomplexiteit
--

 
Vervreemding professionalsVervreemding professionals

--
 

Instituties slurpen publieke middelen op (AWBZ)Instituties slurpen publieke middelen op (AWBZ)
--

 
Toenemende vertrouwenscrisisToenemende vertrouwenscrisis



FRONTVERWAARLOZINGFRONTVERWAARLOZING


 
Blauw op straatBlauw op straat


 

Huurophalen corporatiesHuurophalen corporaties


 
Huisbezoek jeugdzorgHuisbezoek jeugdzorg


 

Schrappen Schrappen conciergesconcierges


 
Weg met de conducteursWeg met de conducteurs


 

Verpleegwerk / ThuiszorgVerpleegwerk / Thuiszorg


 
Veldwerk / onderzoekswerkVeldwerk / onderzoekswerk


 

Junioren / senioren systemenJunioren / senioren systemen


 
Bewaken in de gevangenissenBewaken in de gevangenissen


 

Plantsoenendienst / vuilnisophalenPlantsoenendienst / vuilnisophalen

afwezigheidscrisisafwezigheidscrisis



VeeleisendheidVeeleisendheid



Wantrouwen & agressieWantrouwen & agressie







Er wordt aan gewerktEr wordt aan gewerkt


 
KlantvriendelijkheidKlantvriendelijkheid



 
ISOISO--certicificeringcerticificering

 
/ keurmerken/ keurmerken



 
EEéén loketn loket



 
Wijkgerichtheid / kantelenWijkgerichtheid / kantelen



 
Beter communiceren / voorlichters Beter communiceren / voorlichters 



 
Interactieve beleidsvormingInteractieve beleidsvorming



 
Burger als Burger als coco--producentproducent

 
van beleidvan beleid

HOGE VERWACHTINGENHOGE VERWACHTINGEN--CULTUURCULTUUR

Suggestie: wij zijn er voor uSuggestie: wij zijn er voor u
 

/ wij komen naar u toe / / wij komen naar u toe / 
wij gaan luisteren naar de burgers / populismewij gaan luisteren naar de burgers / populisme







Op weg naar een Op weg naar een 
particiaptiesamenlevingparticiaptiesamenleving??

1.1.
 

Hernemen essentie van sociale Hernemen essentie van sociale 
professionaliteitprofessionaliteit

2.2.
 

Aanwezigheid in leefwereldAanwezigheid in leefwereld
3.3.

 
Andere (antibureaucratische) professionaliteitAndere (antibureaucratische) professionaliteit

4.4.
 

Verbinden als sociale professieVerbinden als sociale professie
5.5.

 
OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

6.6.
 

Eigen kracht aansprekenEigen kracht aanspreken



KlassiekKlassiek
 zachte waardenzachte waarden

DialoogDialoog
ToewijdingToewijding

RoepingRoeping
MededogenMededogen

Hartstocht/passieHartstocht/passie
Tijd nemenTijd nemen

Ruimte voor intuRuimte voor intuïïtietie
KwaliteitKwaliteit

KleinschaligKleinschalig
ZelfcontroleZelfcontrole

AutonoomAutonoom
PersoonsgerichtPersoonsgericht

ConsultConsult
Je werk doenJe werk doen
KundeKunde
DiagnoseDiagnose
Professionele (beroeps) codesProfessionele (beroeps) codes
Tijd schrijvenTijd schrijven
StandaardiseringStandaardisering
KwantiteitKwantiteit
GrootschaligGrootschalig
SysteemcontroleSysteemcontrole
ManagementManagement--gestuurdgestuurd
OrganisatiegerichtOrganisatiegericht

ModernModern
 harde waardenharde waarden

ouderwets / meegaan met de tijdouderwets / meegaan met de tijd



Buurtzorg...Buurtzorg...


 
…….zoekt naar oplossingen.zoekt naar oplossingen


 

…….maakt zichtbaar wat ze levert.maakt zichtbaar wat ze levert


 
…….werkt met de beste professionals.werkt met de beste professionals


 

…….werkt intensief samen met huisartsen.werkt intensief samen met huisartsen


 
…….werkt met kleine, autonome teams.werkt met kleine, autonome teams


 

…….kent de netwerken in de buurt.kent de netwerken in de buurt


 
…….houdt de organisatiekosten laag .houdt de organisatiekosten laag 

BuurtzorgBuurtzorg

klassieke wijkverplegingklassieke wijkverpleging



Weg uit de systeemwereldWeg uit de systeemwereld 
Leefwereld als werkterreinLeefwereld als werkterrein



Achter de voordeur Achter de voordeur ––
 

stadsmariniers stadsmariniers ––
 huisbezoek huisbezoek ––

 
vroegtijdige interventie vroegtijdige interventie 

––
 

jeugdveldwachter jeugdveldwachter ––
 

straatcoaches straatcoaches ––
 --

 
wijkcoaches wijkcoaches --

 
interventieteams interventieteams --

--
 

outreachendeoutreachende
 

hulpverlening hulpverlening ––
bemoeizorg bemoeizorg ––

 
eigen kracht centrales eigen kracht centrales 

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer



Nieuw type sociale professionaliteit Nieuw type sociale professionaliteit 


 

tot 1965tot 1965
 

ER BOVEN OP         ER BOVEN OP         ▼▼
vertrouwen verplichtenvertrouwen verplichten

 
––

 
gezaggezag


 

tot 1985tot 1985
 

ER NAAST              ER NAAST              ▄▄
 

▄▄
vertrouwen veronderstellenvertrouwen veronderstellen

 
--

 
identificatieidentificatie


 

tot 2005tot 2005
 

ER VANDAAN        ER VANDAAN        ◄►◄►
vertrouwen vragenvertrouwen vragen

 
--

 
vraaggerichtvraaggericht


 

na 2005na 2005
 

ER OP AF               ER OP AF               ►◄►◄
vertrouwen geven vertrouwen geven --

 
empowermentempowerment



ER OP AF  ER OP AF  ►◄►◄
Andere professionaliteitAndere professionaliteit

(meer mandaat, (meer mandaat, sturendersturender, dwingender, persoonlijker), dwingender, persoonlijker)

Andere organisatiesAndere organisaties
(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)(het front is leidend, kantelen naar leefwereld)

Ander managementAnder management
(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement(informatie, verantwoording, beloning, maatschappelijk rendement) ) 

Andere kennisverzamelingAndere kennisverzameling
(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)(levende kennis, namen en rugnummers, actiegericht)

Andere bestuurlijke sturingAndere bestuurlijke sturing
(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)(frontliniesturing, duurzaam vertrouwen, profs als partners)

leefwereld als spreekkamerleefwereld als spreekkamer



Hoe ver gaat het?Hoe ver gaat het?





Op de weekendschool krijgen jongeren drie jaar 
lang elke zondag les van professionals die met 
plezier hun vak uitoefenen. Doel is jongeren 
steunen bij het verruimen van perspectieven, het 
versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen 
van hun talenten.

Verbinden als professieVerbinden als professie



sterk sterk ––  zwak verbindingenzwak verbindingen
gezond gezond ––

 
ongezondongezond

succesrijk succesrijk ––
 

succesarmsuccesarm
kennisoverschot kennisoverschot ––

 
kennistekortkennistekort

Veel tijd Veel tijd ––
 

weinig tijdweinig tijd

CoachingCoaching, mentoren, stages, buddy, mentoren, stages, buddy’’s, s, 
buurtbemiddeling buurtbemiddeling ––

 
krachtbronnen en krachtbronnen en 

energiestromen op elkaar aansluitenenergiestromen op elkaar aansluiten



Voorbeeld      t/mVoorbeeld      t/m



Organisatie van geOrganisatie van geïïndividualiseerde ndividualiseerde 
solidariteitsolidariteit

VglVgl: : DoeDoe--hethet--zelfzelf
 

ontwikkelingshulpontwikkelingshulp

SCP constateert al jaren een grote SCP constateert al jaren een grote 
bereidheid om zich rechtstreeks en bereidheid om zich rechtstreeks en 
persoonlijk voor anderen in te zetten. persoonlijk voor anderen in te zetten. 

Mentoren, buurtbemiddelaars, buddyMentoren, buurtbemiddelaars, buddy’’s, s, 
coaches.   coaches.   Modern vrijwilligerswerk.Modern vrijwilligerswerk.



OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

Professionaliteit en burgerschapProfessionaliteit en burgerschap

Met Polen is Nederland het 
meest geïnstitutionaliseerde 
land van Europa. GGZ, 
AWBZ, reclassering, UWV, 
DWI, jeugdzorg. 
Professionals hebben in 
Nederland een extreem 
hoge ontfermingscultuur.



OntOnt--institutionalisereninstitutionaliseren

Professionaliteit en burgerschapProfessionaliteit en burgerschap



Interventie & (sociale) systemenInterventie & (sociale) systemen

GeindividualiseerdeGeindividualiseerde
 

indicatiestelling, indicatiestelling, 
probleemanalyse en toedeling van probleemanalyse en toedeling van 
zorg.zorg.

Problemen afzonderen Problemen afzonderen ipvipv
 

problemen problemen 
delendelen

Welzijnswerkers zijn de professionals Welzijnswerkers zijn de professionals 
van sociale verbanden van sociale verbanden 
(opbouwwerkkwaliteiten)(opbouwwerkkwaliteiten)

WMO biedt daartoe een beleidskaderWMO biedt daartoe een beleidskader
www.eigenwww.eigen--kracht.nlkracht.nl



Gegevens Gegevens 
Eigen Kracht ConferentiesEigen Kracht Conferenties

--
 

Sinds 2001: 2500 conferentiesSinds 2001: 2500 conferenties
--

 
75% komt ook daadwerkelijk tot een plan na een 75% komt ook daadwerkelijk tot een plan na een 
EKEK--conferentieconferentie

--
 

13% komt zelf in beweging zonder conferentie13% komt zelf in beweging zonder conferentie
--

 
12% lukt niet, te veel ellende, veiligheid12% lukt niet, te veel ellende, veiligheid

--
 

9 op 10 lukt wel9 op 10 lukt wel
--

 
Gemiddeld gaat het om 18 afspraken, 80% voor Gemiddeld gaat het om 18 afspraken, 80% voor 
rekening familie, 20% profsrekening familie, 20% profs

--
 

20% profs vaak oorzaak mislukken20% profs vaak oorzaak mislukken



Professionele condities voor Professionele condities voor 
participatiesamenlevingparticipatiesamenleving

1.1.
 

FrontprofessionalsFrontprofessionals
2.2.

 
VerbindingsmakelaarsVerbindingsmakelaars

3.3.
 

Kanaliseren individuele solidariteitKanaliseren individuele solidariteit
4.4.

 
SysteembouwersSysteembouwers

5.5.
 

Dienstbare professionaliteitDienstbare professionaliteit

Actief burgerschap vraagt om actieve, Actief burgerschap vraagt om actieve, 
gepassioneerde professionalsgepassioneerde professionals



Denken over participatieDenken over participatie


 

tot 1965tot 1965
 

(er bovenop)(er bovenop)

 

Eigen sociale kring Eigen sociale kring ▼▼
verzuilde participatie verzuilde participatie ––

 
onderdanigheidonderdanigheid

●●
 

tot 1985 tot 1985 (er naast) (er naast) ActievoerderActievoerder
 

►◄►◄
belangenparticipatie belangenparticipatie --

 
opstandigheidopstandigheid


 

tot 2005 tot 2005 (er vandaan) (er vandaan) InIn--
 

& samenspraak         & samenspraak         ▄▄
 

▄▄
gewenste participatie gewenste participatie ––

 
coproductiecoproductie


 

na 2005 na 2005 (eropaf)(eropaf)

 

Burgers de baas             Burgers de baas             ◄►◄►
burgerschapspartcipatieburgerschapspartcipatie

 
--

 
empowermentempowerment



Participatiesamenleving vraagt om:Participatiesamenleving vraagt om:


 

Andere Andere professionalsprofessionals: : 
optreden en terugtredenoptreden en terugtreden


 

Andere Andere bestuurdersbestuurders: : 
kunst van het loslatenkunst van het loslaten


 

Andere Andere beheersingsvormenbeheersingsvormen: : 
vertrouwen en risicovertrouwen en risico’’ss

WMO als springplank / participatiewetWMO als springplank / participatiewet



Stellingen / discussieStellingen / discussie




 

Het beleid is Nederland is dat Het beleid is Nederland is dat ‘‘de burger de burger 
centraalcentraal’’

 
staat; de werkelijkheid is dat de staat; de werkelijkheid is dat de 

bestuurlijkbestuurlijk--professioneleprofessionele
 

elites burgers elites burgers 
voor geen cent vertrouwen.voor geen cent vertrouwen.


 

Wil Nederland echt een moderne Wil Nederland echt een moderne 
participatiesamenleving worden dan zal de participatiesamenleving worden dan zal de 
bestuurlijke cultuur moeten breken met het bestuurlijke cultuur moeten breken met het 
Angelsaksische bedrijfsmatige Angelsaksische bedrijfsmatige 
besturingsdenkenbesturingsdenken

 
(marktdenken, (marktdenken, 

aanbesteden, concurrentie, aanbesteden, concurrentie, 
schaalvergroting).schaalvergroting).




 

Zorg is er in Nederland genoeg, het tekort zit Zorg is er in Nederland genoeg, het tekort zit 
hem in de professionele dienstbaarheid.hem in de professionele dienstbaarheid.


 

Er moet een einde komen aan het Er moet een einde komen aan het zerozero--zumzum--
 denkendenken

 
(minder overheid, meer markt; (minder overheid, meer markt; 

minder professionele zorg, meer mantelzorg; minder professionele zorg, meer mantelzorg; 
minder overheidszorg, meer minder overheidszorg, meer 
burgerparticipatie). Het is en/en. burgerparticipatie). Het is en/en. 
Een moderne participatiesamenleving vraagt Een moderne participatiesamenleving vraagt 
om een actieve (maar andere) overheid.om een actieve (maar andere) overheid.




 

Eigen Kracht Conferenties vormen een Eigen Kracht Conferenties vormen een 
katalysator voor een mentale revolutie op katalysator voor een mentale revolutie op 
het terrein van de sociaalhet terrein van de sociaal--

 maatschappelijke dienstverlening.maatschappelijke dienstverlening.


 

De komende betuigingen en het ontstaan De komende betuigingen en het ontstaan 
van krimpregiovan krimpregio’’s zijn geen bedreiging, s zijn geen bedreiging, 
maar juist een uitdaging voor de maar juist een uitdaging voor de 
participatiesamenleving. Minder geld bij de participatiesamenleving. Minder geld bij de 
overheid, meer macht bij de burgers.overheid, meer macht bij de burgers.



www.josvdlans.nlwww.josvdlans.nl

www.canonsociaalwerk.euwww.canonsociaalwerk.eu
www.eropaf.orgwww.eropaf.org


	Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
	Reis door de geschiedenis
	Alles is participatie
	Verhouding burgers - professionals 
	�1945 – 1965	            ER BOVENOP ▼
	Jaren 60: de wereld op zijn kop  
	Dianummer 7
	Bond van WetsOvertreders (BWO)�afdeling Nijmegen
	Bevrijdingsstrijd / emancipatie 
	Moderne burgers
	PRIVACY 
	‘Van genade naar recht’ 
	�1965 – 1985	ER NAAST  ▄ ▄�
	Neoliberale kritiek
	Anti-etatisme
	De markt van welzijn en geluk (1980)
	Post-Achterhuis-tijdperk
	omgekeerde beweging
	BELEIDSWOORDEN�overheid
	Verzakelijking (no-nonsense)
	�1985 – 2005	ER VANDAAN ◄►
	Problemen
	FRONTVERWAARLOZING
	Veeleisendheid
	Wantrouwen & agressie
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Er wordt aan gewerkt
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Op weg naar een particiaptiesamenleving?
	Klassiek �zachte waarden
	Buurtzorg
	Weg uit de systeemwereld�Leefwereld als werkterrein
	Dianummer 35
	Nieuw type sociale professionaliteit 
	ER OP AF  ►◄
	Hoe ver gaat het?
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	sterk – zwak verbindingen
	Voorbeeld      t/m  
	 Organisatie van geïndividualiseerde solidariteit
	 Ont-institutionaliseren 
	Ont-institutionaliseren 
	 Interventie & (sociale) systemen 
	Gegevens �Eigen Kracht Conferenties
	Professionele condities voor participatiesamenleving 
	Denken over participatie
	Participatiesamenleving vraagt om:
	Stellingen / discussie
	Dianummer 52
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	www.josvdlans.nl

