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aparte mensen in een aparte wereld 
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de zorg de 

maatschappij in









‘We zijn gedwongen naar andere wegen om te 

zien. Wegen die mensen minder afhankelijk 

maken van de verzorgingssystemen. De nadruk 

zal moeten liggen op zelfhulp, vrijwilligerswerk, 

kleinschaligheid van organisatie en 

decentralisatie van bestuur.’ 

Staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid in 1976

Denken kantelt 
Aparte zorg komt onder kritiek
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Normaliseren, vermaatschappelijken
≠ ontzorgen

Veranderen met behoud van zorg
Beschermingsbewind blijft intact
RIBW’s, kleinere wooneenheden



Twee (typisch NL) bewegingen
EMANCIPATIE & HERINSTITUTONALISERING

=> EMANCIPATIE =>



modernisering beschermingsbewind
gesubsidieerde ontplooiing

HERINSTITUTONALISERING



‘We zijn gedwongen naar andere wegen om te 

zien. Wegen die mensen minder afhankelijk 
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WMO
welzijn nieuwe stijl
sociale wijkteams



We leven niet in een tijdperk van 
veranderingen, we leven in een 

verandering van tijdperk
Herman Verhagen

Daan Roosengaarde

De systemen passen steeds minder in de moderne netwerksamenleving



PARTICIPATIESAMENLEVING



Kanteling in denken, 
sturen en handelen

HORIZONTAAL
Samenwerking

Delen
Eigenaarschap
Kleinschaligheid

Netwerken
Platforms

Coöperaties
Doen

Produceren
Zelfbeheer

Sociaal doe-het-
zelven

Maatwerk
Verschillen

Hierarchie
Sturing
Regels
Beleid

Programma’s
Instituties

Opdrachten
Grootschalig

Topdown
Subsidies
Gelijkheid

Consumeren

VAN RIJK             NAAR WIJK

V
E
R
T
I
K
A
A
L

SYSTEEMWERELD

LEEFWERELD

VERZORGINGSSTAAT

VERZORGINGSSTAD

TOP DOWN NETWERK  / BOTTOM UP







1. Materieel / wettelijk voldoende harde condities? 

2. Durven instituties het oude, getrouwe 

beschermingsbewind los te laten? 

3. Kunnen professionals anders? Minder zorgen, meer 

dienstbaar, meer gids, meer kennis delen met 

anderen (eigen kracht, netwerken), meer risico’s? 

4. Is de samenleving er klaar voor? Brandon 2.0

De cliënt IS burger –
Hoeveel burger is de cliënt?

institutionele integratie 
in de samenleving  





Frion: Maatjes project ouders voor ouders

Baalderborg Groep: Een Proeverij van Burgerschap en innovatie

Ambiq: Cliëntparticipatie = Burgerparticipatie

De Twentse Zorgcentra: Gewoon een bijzondere woonwijk

Interaktcontour: Verbeteren van de communicatieve 
redzaamheid met behulp van de iPad

JP van den Bent Stichting: Welke rol speel jij als burger?

‘Aan het eind van deze werkplaats ben je als 
begeleider in staat de zorg rondom je cliënt te 

organiseren zoals de huidige samenleving dat eist.’





Cliëntparticipatie = Burgerparticipatie





www.canongehandicaptenzorg.nl

http://www.canongehandicaptenzorg.nl/
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3. Kunnen professionals anders? Minder zorgen, meer 

dienstbaar, meer gids, meer kennis delen met 

anderen, meer risico’s? 

4. Wat is eigen kracht bij mensen met een V-

beperking? Sociale netwerken inschakelen?

5. Is de samenleving er klaar voor? Brandon 2.0
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