
Reactie op 
Van verzorgingsstaat naar eigen verantwoordelijkheid en participatiesamenleving. 
 
Wij willen de schrijvers van de visie bedanken voor de heldere taal waarin zij de visie hebben 
verwoord. 
Inhoudelijk gezien kunnen wij de visie op hoofdlijnen accepteren maar we verwachten nog wel een 
verdere uitwerking van deze visie waarin duidelijk wordt aangegeven hoe de doelen daadwerkelijk 
bereikt gaan worden. 
 
Op details hebben we nog een aantal opmerkingen: 
 

− Alles wat in dit rapport beschreven wordt mag op geen enkele wijze in de praktijk strijdig 
zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van De Mens. 

− Wij maken ons grote zorgen over de draagkracht van onze samenleving. Enerzijds wordt 
een deel van de samenleving zwaar belast door de alsmaar toenemende werkdruk. Dit deel 
van de samenleving heeft nauwelijks tijd en zin  voor vrijwillige hulp en zorg, anderzijds 
zien we het gevaar dat ouderen, zieken, armen en jongeren in toenemende mate op 
zichzelf zijn aangewezen of op elkaar. Deze problematiek zien wij niet verwoord in de visie. 
De visie gaat vooral uit van een ideale samenleving die wellicht niet eens bestaat. Het 
samenlevingsbeeld ontbreekt onderbouwing. 

− Welke hulp kunnen mensen in alle redelijkheid verwachten van familieleden en buren? 
Waar ligt de grens? En wie bepaalt die? 

− Hoe gaat concreet voorkomen worden dat mensen uit de 85% categorie zo zwaar belast 
worden dat ze naar de 15% categorie verschuiven? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zo 
lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven? 

− Hoe ziet de gemeente Bemoeizorg?  
− Waaruit bestaat de zorgplicht van de overheid wanneer een netwerk weigert ondersteuning 

te geven of er niet is? Kan hulp worden afgedwongen? 
− Wij zien nog wel problemen mbt de aanbesteding. Hoe wordt voorkomen dat kwetsbare 

mensen niet overgeleverd worden aan goedkope prijsvechters? Is het niet wenselijk in zee 
te gaan met wellicht iets duurdere maar kwalitatief vertrouwde organisaties waarmee al 
jarenlang ervaringen zijn opgedaan? 

− Is er een participatieplicht en waaruit bestaat die? 
 
Tot zover onze reactie. 
Wij zien graag een meer onderbouwde en meer concrete uitwerking van deze visie tegemoet. 
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