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Verzorgingsstaat 

• Weerbare burgers betalen belasting en 
premies; kwetsbare burgers worden verzorgd. 
Professionele instellingszorg.  



Verzorgingsstaat 

• Weerbare burgers betalen belasting en 
premies; kwetsbare burgers worden verzorgd. 
Sociale werkplaatsen. Speciaal onderwijs. 



Van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij 

 
• Kwetsbaar zorgt voor zichzelf 
• Weerbaar zorgt voor kwetsbaar 



Zelfredzame burgers 

Weerbaar 
• Economisch zelfstandig en 

productief 
• Toch sociaal en lief 
• Voor eigen dierbaren 
• En voor de buurt 

Kwetsbaar 
• Kiezende zorgconsument 
• Eigen regie, 

zelfmanagement 
• Zo lang mogelijk thuis en zo 

gewoon mogelijk leven 



De ziekenrol van vroeger 

Talcott Parsons 
1902-1979 



Peter de Wit in de Volkskrant, www.sigmund.nl 

De moderne patiënt 



De moderne patiënt 



Hester van de Bovenkamp, 
diss. 2010 

Gonny ten Haaft, Dokter is ziek, 2010 

De realiteit: patiënten 



De realiteit 

• De kwetsbare burgers 
Duyvendak en Verplanke (2010); Ellen Grootegoed (2013); 
Marigo Teeuwen (2013) 



De realiteit 

• De weerbare burgers 
Van zorg met z’n allen betalen naar 
1) Zorg door familie. Kijk uit voor de logica van de zorg; wat te 

doen met ons werk? 
2) Zorg door goedwillenden. Kijk uit voor de logica van het 

welzijnswerk; verdringing werk - vrijwilligerswerk? 



De realiteit 

• De weerbare burgers 
Van sterkste schouders zwaarste lasten naar de facto 
solidariteit door de zwakste schouders. Kijk uit voor de 
logica van de politiek 

 
Hoofdstuk Trappenburg,  
Armoede in Amsterdam 



Kleinschalige woonvormen in Amsterdam 

• Waar komen ze terecht? 

PERCENTAGE KLEINSCHALIGE WOONVORMEN PER QUINTIEL 
 



PERCENTAGE INWONERS EN PERCENTAGE WOONVORMEN PER QUINTIEL 
  
 



Van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij 

 
• Kwetsbaar kan vaak niet voor zichzelf zorgen 
• Zorg door weerbaren  oneerlijke verdeling van 

solidariteit 

11/25/2016 15 



Wat dan wel? 

• Georganiseerde wederkerigheid voor ouderen. Dus niet: zo 
lang mogelijk thuis. Tijdig gaan werken aan collectieve 
appartementencomplexen. Toekomstige kwetsbaren zorgen 
voor elkaar. 
 

• Tijdig nadenken over risico’s en verantwoordelijkheden, 
verhouding tot overheidszorg (prikkels) 



Wat dan wel? 

• Georganiseerde wederkerigheid door de overheid, 
voor mensen met beperkingen. Afscheid nemen van 
NPM waarden bij de overheid. 
 

Het schuurtje van Zuid De Schellerhoeve 



Zie verder .. 

• Femmianne Bredewold, Lof der oppervlakkigheid 2014 
• Actieve solidariteit, via www.margotrappenburg.nl 
• Active solidarity and Its Discontents, in: Health Care Analysis 

 
 

http://www.margotrappenburg.nl/
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