
 

VAN VERZORGINGSSTAAT NAAR  

MEER ZELFREDZAAMHEID 

 
Hoe pakken we dit aan? 

 

  

 

De Werkgroep Ouderenbeleid in Overijssel wil samen met u de 

discussie over dit onderwerp aangaan. 

 

De betaalbaarheid van de verzorgingsstaat wordt steeds moeilijker. 

Deze ontwikkeling vormt een bedreiging voor  het in stand houden van 

onze kwalitatief goede gezondheidszorg.  De AWBZ dreigt aan haar 

eigen succes ten onder te gaan. Er zijn vergoedingen aan toegevoegd 

die achteraf  luxe en overdadig bleken. De wet was bedoeld voor hen 

die pech hebben in het leven en de zorgkosten niet geheel zelf kunnen 

betalen.  

 

Ook komen we er achter dat de verzorgingsstaat zijn nadelen kent. 

Vele burgers worden passief en vinden dat de staat voor hen moet 

zorgen. De eigen regie en de persoonlijke verantwoordelijkheid zijn 

minder gaan gelden. Dit geldt voor jong en oud, arm en rijk. Gezien de 

demografische ontwikkeling wordt de verzorgingsstaat in de huidige 

vorm, economisch gezien, als onbetaalbaar beschouwd. Er moeten 

keuzes gemaakt worden. 

 

De regering heeft in de recente troonrede het begrip “Participatiesa-

menleving” gebruikt. Wij moeten het individualisme, ieder voor zich, 

een halt toeroepen en weer meer verantwoordelijkheid voor  onze 

familie en naaste buren nemen. Er wordt meer zelfredzaamheid van 

ons verwacht. Alles op de overheid afwenden is een gepasseerd stati-

on. Maar de overheid is toch ook om de burger te beschermen tegen 

het superkapitalisme en pure marktwerking? Een kleinere overheid is 

dat niet een liberaal  ideaal?  Wat vindt u? Heeft u ideeën hoe het ver-

der moet?  

 

Het voorgaande roept de volgende vragen op: 

− Is een participatiesamenleving nodig? Is het een dekmantel voor bezuini-

gingen?  

− De verzorgingsstaat is toch een groot goed en kan toch waar nodig verbe-

terd worden.  

− Zijn een verzorgingsstaat en een participatiesamenleving  in strijd met 

elkaar of vullen zij elkaar aan.  Hoe kunnen wij dit oplossen? 
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Symposium 3 maart 2014 
  

Dagvoorzitter Jan Kristen,  voormalig gedeputeerde.  

 

 

Programma: 

12.30 uur Zaal open  en gelegenheid voor  een eenvoudige 

lunch. 

 

13.15 uur Opening en welkom door 

Gerard Freijzer, voorzitter Werkgroep 

Ouderenbeleid PvdA Overijssel    

 

13.20 uur   Otwin van Dijk zal als woordvoerder van de PvdA 

fractie van de Tweede Kamer zijn visie op de veran-

deringen in de verzorgingsstaat geven. Otwin is acht 

jaar wethouder geweest in de gemeente Doetichem.   

 

13.50 uur  René de Vent, wethouder in de gemeente Harden-

berg, zal zijn kijk op het begrip participatiesamenle-

ving geven vanuit de directe plaatselijke politieke 

praktijk. 

 

14.20 uur pauze 

 

14.50 uur Paneldiscussie met de aanwezigen  onder voorzitter-

schap van Jan Kristen 

    

16.00 uur Sluiting     

 

 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken 

van een lunch. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het is wel noodzakelijk,  

dat u zich dan van te voren opgeeft bij de secretaris ad int. Corrie Vos,  tel. 

053 4787431 of  via de mail  cvosij@planet.nl   

 

 


