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INHOUD

Context: een korte terugblik
Transitie van verzorgingsstaat
Twee centrale concepten in het nieuwe 

beleid



DE-INSTITUTIONALISEREN

Jaren 70 en 80 kritiek op de instituties
Emancipatie van patiënten
Nieuwe inzichten op zorg
De-institutionaliseren: de bossen uit, de wijken 

in



TRANSITIE VAN DE VERZORGINGSSTAAT

1990 -2005: van de staat naar de markt (neo-
liberalisme)
2005 - ……: van de staat naar de civil society/ 
burgermaatschappij



TRANSITIE VAN VERZORGINGSSTAAT: 
HET BELEID 

Relevante wetten op het gebied van sociaal 
beleid:
Wet op de Jeugdzorg
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Participatiewet
Wet op de Langdurige Zorg
Wet op het Bijzonder Onderwijs



BASIS PRINCIPES VAN HET SOCIAAL BELEID: 
VAN TRANSITIE NAAR TRANSFORMATIE

Zelfzorg, eigen verantwoordelijkheid, eigen 
kracht

 Informele netwerken en ondersteuning
Professionele zorg en ondersteuning: collectief 

en algemeen versus aangepast en individueel



KERN THEMA'S IN HET SOCIAAL BELEID

De wijk aanpak
Het wijk team



DE WIJK AANPAK

 Informele netwerken en onderlinge hulp in de 
wijk/ buurt

Actief burgerschap: vrijwilligerswerk, 
burenhulp, maatschappelijke betrokkenheid



DE WIJK AANPAK: HET 
GEDACHTENGOED

De wijk als centraal leefgebied
Versterking van onderlinge verbanden

Maar: 
 Is de wijk wel de goede eenheid?
 Is onderlinge betrokkenheid altijd goed / maakbaar
Grenzen aan de informele zorg



HET WIJKTEAM

Ont-bureaucratisering/ ontschotting
Een gezin, een plan
De nieuwe professional
 Interdisciplinaire samenwerking
Holistische aanpak



WERKEN IN HET WIJKTEAM

Wie is je opdrachtgever?
Waar sta je voor?
Veiligheid en privacy



VERMAATSCHAPPELIJKING IN NL: 
ENKELE ISSUES

Ontwikkelingen in het vak: multi-disciplinaire en 
generalistische professionals/ aanpak/ interventies/ taal

Samenwerking informeel en formeel: grenswerk
 Integratie van beleidsterreinen in het sociale domein

Meer lezen:
Tussen Regels en Vertrouwen. Veranderende Rollen in 

de Verzorgingsstaat. Linders, Feringa, Potting, Jager-
Vreugdenhil (Red.). 2016. Amsterdam: Van Gennep
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