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Het boek Sociaal doe het-zelven is een
optimistisch gestemd boek. Tussen de
regels door lees je de verwondering van
de sohrijvers over de ongekende krachten
die de samenleving telt. Terwijl enerzi jds
geklaagd wordt over een gebrek aan
saamhorigheid . veel burgers vervreemd
lijken te zijn van de overheid en zich on
begrepen voelen. is er anderzijds toch ook
sprake van een enorm reservoir aan so
ciaal kapitaal dat zich aonbiedt om maat
schappelijk gezien ingezet te worden !
De auteurs analyseren grondig het wan
trouwen van burgers van de bedrijfs
matige overheid en de vervreemdende
krachten die zijn ontstaan ten gevolge
van een uitdijende overheidsbureaucratie.
Er is in hun termen zelfs s pra ~e van een
onteigening van de publieke sector. Hier
stopt het verhooi niet - door de krocht
van sociale netwerken is er tegelijkertijd
ook sprake von een wederopstanding
van de civil society. Ni euwe informatie
en communicatietechnologie creëren
nieuwe vormen van samenwerking. die
niet gebaseerd zijn op economische
ruilverhoudingen , maar op altruïsme en
betrokkenheid bij de samenleving.
De auteurs bespreken diverse vormen
van betrokkenheid . Het meest wezenlijke
daarbij is de verandering van eigenaar
schop. Burgers moeten niet worden ge-
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Een goede definiëring en een helder begrip van 'verstandelijke
beperking' is meer dan ooit van belang. Door bezuinigingen
op de AWBZ en de huidige transitie - waarbij de financiering
van een gedeelte van de traditionele zorg wardt overgeheveld
naar de gemeenten - is er behoefte aan duidelijke omschrij
vingen . Het is niet meer van deze tijd dat een IQ-test allesbe
palend is bij de toegang tot zorg en de bekostiging ervan. Er
kunnen op die manier pijnlijke vergissingen worden begaan .
Ook met de uitgave van de DSM-5 ontstaat de noodzaak om
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zien als consumenten von publieke
diensten, maar als producenten van de
publieke zaak! Dit geldt voor burgers in
het algemeen maar ook voor de profes
sionals in de hulpverlening .Ze hebben
vaak het gevoel in het werk de regie te
zijn kwijtgerookt aan managers en over
heid. Een goed voorbeeld is 'Buurtzorg'
- hier wordt de cliënt/patiënt als partner
gezien en blijven professionals eigenaar
van hun eigen beslissingen . Hoe zit het
dan met garanties voor de kwaliteit van
de geleverde zorg? Natuurlijk moet er
sprake zijn van controle en inspectie, maar
dan wel een peer-to-peer-toezicht.
De auteurs bespreken en bepleiten met
tal van voorbeelden (in met name Amster
dam) nieuwe ordeningsprincipes die
moderne burgers meer zeggenschap
geven over hun eigen leven . Dit post
nood loos bij Welzijn Nieuwe Stij l en zal
alleen alom die reden SPH 'ers en an
dere social warkers aanspreken.
AI met ol is het een inspirerend boek. Het
bekritiseert het zogenaamde neoliberale
denken en bepleit een andere verhouding
tussen politici en burgers, tussen profes
sionals en amateurs, tussen de gevestigde
(zarg)instellingen en burgerinitiatieven,
kortom een samenleving van onderop.
frans M. van der Veer

tol een nieuw begrip van het construct 'verstandelijke beper
king ' te komen . Bovendien groeit in Nederland het inzicht dot
ook de emotionele ontwikkeling en nog andere factoren een
belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van mensen met
een verstandelijke beperking.
Dit boek biedt een toegankelijke beschrijving van het begrip
'verstandelijke beperking' voor iedereen die met de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking te maken heeft.
De bijdragen in deze publicatie steunen op een eigentijdse
benadering van verstandelijke beperking in Nederland, tegen
de achtergrond van veranderingen in inhoud en context. Hier
bij baseren de auteurs zich vanuit eigen inzichten, op onder
meer DSM-5, het AAIDD-handboek, ICD-l 0 (internationaal clas
sificatiesysteem van de World Health Organisation) en recente
internationale publicaties.Ook bespreken ze het ontstaan van
verstandelijke beperkingen (etiologie) en plaatsen ze begrip
pen in een historisch perspectief.Ten sialIe komt ook nog het
construct 'begeleidingsbehoeften ' ~an bod.

