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De participatiesamenleving.

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en 
informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd 
met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat 
de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een 
participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”



De participatiesamenleving – subtext bij de 
troonrede

• Financiën: “We kunnen niet anders, er is geen werkelijke keus. De 
verzorgingsstaat is te duur.”

• Politiek: “De overheid trekt zich langzaam terug ten faveure van een 
participatiesamenleving.”

• Werkelijkheid: “We zijn al op weg naar de participatiesamenleving. In 
zekere zin is er niets nieuws onder de zon en sluiten we gewoon aan op dat 
wat er zich in de samenleving al manifesteert.”

• Moraal: “Zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen (en andermans) 
leven is het hoogst haalbare morele goed.”



Vijf misvattingen over de participatiesamenleving. 

• De participatiesamenleving markeert het einde van de klassieke 
verzorgingsstaat.

• De verzorgingsstaat en de participatiesamenleving zijn te begrijpen als een 
verdelingsvraagstuk.

• Democratie in de participatiesamenleving is doe-democratie.

• De participatiesamenleving doen we gezellig samen.

• Participatie: geen kunst aan!

(Tonkens, E. (2014). Afscheidsrede UvA)



INTERMEZZO

WIL
Miep
haar zus en broers
zijn zussen en broer
hun vrienden
verpleging
artsen

Lotta Blokker (2006). Gerald. Impressions



Vermaatschappelijking van zorg. 

• Een proces waarin niet altijd kundige groepen in de 
samenleving actief worden op een terrein dat voordien 
werd gerekend tot het exclusieve domein van een min of 
meer deskundige groep.

(Schulpen, L. (2017). Lezing RU Nijmegen. Lezing ontwikkelingssociologie)



Vermaatschappelijking van zorg: afschalen van zorg.

(Gemeente Roermond. (2016) Visie op het toekomstmodel maatschappelijke ondersteuning.)



Vermaatschappelijking van zorg: afschalen van zorg.

(Gemeente Roermond. (2016) Visie op 
het toekomstmodel maatschappelijke 
ondersteuning.)



Vermaatschappelijking van zorg. 

• Welke burger participeert / zorgt?

• Wat doet die burger dan?

• Voor wie doet die burger dat?

• Hoe doet die burger dat? 



INTERMEZZO

KIM
moeder Jacqueline
vader Wil
kleine broer en oma
buren
een schoolmeester
begeleiders van het dagcentrum

Lotta Blokker (2005). Myrrha. Impressions



Zorgethiek

• Politiek-ethische stroming

• Basis in het feminisme

• Jaren 80

• Zorg als structuur binnen de gemeenschap

• Rechtvaardigheid – zorg

• In elke vorm van zorg zit iets goeds, iets van morele 
waarde / van morele aard gericht op goed leven



Zorgethiek: twee definities van zorg.

• Wat is zorg?
• Een soortgebonden activiteit die alles insluit wat we doen om 

onze wereld te handhaven, voort te zetten en te herstellen op 
zo’n manier dat we er zo goed mogelijk in kunnen leven. Die 
wereld omvat onze lichamen, onze zelven en onze omgeving die 
we alle met elkaar proberen te verbinden in een complex, 
duurzaam web. (Tronto, J. (1993) Moral Boundaries. New York: Routledge)

• Een manier van doen in op mensen afgestemde betrekkingen, 
waarbij de zorgdrager ook afstemt op zichzelf. (Heijst van, A. (2005) Menslievende 
zorg. Utrecht: Klement)



Zorgethiek: de cruciale vraag.

• Wat is goede zorg?

• Wat is goede zorg gegeven deze particuliere situatie?



Zorgethiek: een aantal uitgangspunten.

• Zorg is van alledag

• Zorg moet gedaan worden

• Mensen zijn kwetsbaar op grond van hun lichamelijkheid

• Zorg is relationeel van aard

• In de relatie met de ander/zorgvrager wordt bepaald wat 
goede zorg is

• Zorgrelaties brengen afhankelijkheid en asymmetrie met 
zich mee

• Zorg heeft altijd een politieke lading



Zorgethiek: zorgfases van Tronto.

1. Caring about oog hebben voor

2. Taking care of ervoor zorgen dat

3. Care giving zorgen / zorg  verlenen

4. Care receiving zorg ontvangen

5. Caring with een wereld ingericht 
op grond van ‘zorg’ en 
‘rechtvaardigheid’



Zorgethiek: zorgfases van Tronto.

1. Caring about aandacht

2. Taking care of verantwoordelijkheid

3. Care giving competentie

4. Care receiving responsiviteit

5. Caring with solidariteit, vertrouwen



INTERMEZZO

MAM
haar man
haar kinderen
en kleinkinderen
vriendin Anna
zus Miep
haar eigen ouders 
schoolkinderen
familieleden

Lotta Blokker (2010). Closer. Impressions



Vermaatschappelijking: zorgfases als analyse-
instrument.



Zorgethiek en vermaatschappelijking van zorg. 

• Welke burger participeert? (exclusie)

• Welke burger zorgt?

• Voor wie doet die burger dat? (particularisme, 
parochialisme)

• Wat doet die burger dan? (paternalisme)

• Hoe doet die burger dat? (amateurisme)

• Wat vindt de zorgvrager er zelf eigenlijk van? 



Wat is er nodig om vermaatschappelijking van zorg 
tot goede zorg te maken?

• Vermaatschappelijking als uitgangspunt met daarbij de ruimte voor 
een particuliere benadering.

• Dit vraagt scharrelruimte (discretionaire ruimte / regelruimte voor 
professionals).

• Oog voor de behoefte / nood van de zorgvrager; diens 
afhankelijkheid thematiseren in gesprek over goede zorg.

• Zorg niet verwarren met service; zorg is in de kern geen product!!!



Wat is er nodig om vermaatschappelijking van zorg 
tot goede zorg te maken?

• Maatschappelijk debat over uitsluiting, ongelijkheid en het 
overvragen van mensen. 

• Het recht op ‘a third place’ voor zorggevers

• Recht op zorg / recht te zorgen / recht niet te zorgen (??)

• Professionals opleiden met oog voor zorgvragers én zorggevers én 
vrijwilligers!

• Vrijwilligerswerk meten met professionele maten??

• Verzorgingsstaat biedt vangnet en basiszorg voor elke burger!



Tenslotte……..

Telt het voor jou dat dit 
hier bij mij almaar weer 
zo gaat, pijn doet en 
stoppen moet?



https://www.youtube.com/watch?v=V1JvSiaw-JI
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