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Als je het verleden 
niet kent, kun je het 
heden niet begrijpen 
en de toekomst niet 
vormgeven.

Helmut Kohl

Duits politicus en staatsman 

(1930-2017)





Wat gij aan de 
geringsten van mij 
gedaan hebt, hebt 
gij aan mij gedaan.

Matheus 25, 40

Jozef van Dale 

(1716 – 1781)



Het spijzen van de hongerigen, 
detail uit de zeven werken van 
barmhartigheid 

De Meester van Alkmaar (1504)



De twaalf bedelaars (1524).



Juan Luis Vives

(1492-1540)









“Alle mensen worden vrij en 
gelijk in waardigheid en 
rechten geboren. Zij zijn 
begiftigd met verstand en 
geweten, en behoren zich 
jegens elkander in een geest 
van broederschap te gedragen.” 
(art 1 UVRM). 



Verzorgingsstaat:

 Overheid staat in voor 
ontwikkeling van 
zorgarrangementen (in 
spanningsveld met zelfzorg en 
zorg door particulieren)

 Uitbouw sociale zekerheid

 Van “welvaart” naar “welzijn” 

 Gedifferentieerd aanbod aan 
sociale voorzieningen 





1969



Bob Dylan

(1964)







Crisis

Extern:

 Economische crises

 Vertraagde economische 
groei

 Stijgende werkloosheid 

 Veranderde verhouding 
arbeid – gezin

 Intern :

 Tekorten aan doelmatigheid 
(cfr Matheüseffect)

 Bureaucratisering

 Oplopende uitgaven

 Onvoldoende afstemming op 
nieuwe problemen: 
vergrijzing, ontgroening, 
individualisering, ecologische 
problemen



“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.“

Troonrede 2013 

 Actieve welvaartsstaat

 Sociale investeringsstaat

 Participatiesamenleving







Ieder heeft het recht een 
menswaardig leven te leiden.

Grondwet art 23

Gelijkwaardigheid

Respect

Groeikansen

Verbinding

 Menswaardig bestaan?

 Koude en warme 
solidariteit?

 Professionaliteit?





Donkere wolken

 Rechten en plichten

 Financieel draagvlak

 Vermaatschappelijking 
en zelfregie

 Managerialisme



Individuele 
verantwoordelijkheid

Deserving en non-deserving

Contractualisering

Voorstructurering zorg

Rechten en plichten

“In een versterkte samenwerking tussen 
VDAB en de lokale besturen volgt elke 
leefloongerechtigde een verplicht traject op 
maat met een uitdrukkelijke toets op hun 
werkbereidheid en waar toepasselijk 
gemeenschapsdienst, bv. in het kader van 
het Geïndividualiseerd Plan voor 
Maatschappelijke Integratie (GPMI). We 
voorzien in de autonomie van lokale 
besturen om consequent sancties toe te 
passen op leefloongerechtigden die hun 
medewerking hieraan weigeren en pleiten 
voor meer positieve financiële prikkels 
voor lokale besturen die inzetten op 
activering en integratie van 
leefloongerechtigden. VDAB en lokale 
besturen nemen – elk vanuit de eigen 
opdracht – de regie van deze trajecten voor 
leefloongerechtigden op.”

Vlaams Regeerakkoord 2019



Financiering sociale zekerheid

Beschikbare middelen

Uitbesteding

Terugtredende overheid

Neo-filantropie

Financieel draagvlak 

“De financiering is in principe 
persoonsvolgend. De schotten 
tussen verschillende sectoren 
werken we maximaal weg om te 
komen tot een beter geïntegreerd 
aanbod. We boeken 
efficiëntiewinsten op 
organisatiegebonden financiering 
en structuren, en herinvesteren 
deze middelen in 
zorgfinanciering.”

Vlaams Regeerakkoord 2019 



Draagvlak

Uitrafelende netwerken

De-professionalisering

Relatie andere actoren

Motivering :
Responsabilisering samenleving
Betaalbaarheid professionele sector
Investering in sociaal kapitaal
Samenlevingsopbouw

Ambitie:

desinstitutionalisering, community 
care, empowerment, kracht- en 
contextgericht werken, vraagsturing 
en respijtzorg

Vermaatschappelijking en 
zelfregie

“vermaatschappelijking van de lokale 
sociale hulp- en dienstverlening: de 
benadering van lokale sociale hulp- en 
dienstverlening, waarbij ernaar 
gestreefd wordt om kwetsbare 
mensen, met al hun mogelijkheden en 
kwetsbaarheden, een eigen zinvolle 
plek in de samenleving te laten 
innemen, hen daarbij waar nodig te 
ondersteunen en de lokale sociale 
hulp- en dienstverlening zo veel 
mogelijk in de samenleving te laten 
verlopen”

Decreet Lokaal Sociaal Beleid (2018)



“We blijven verder inzetten op de 
vermaatschappelijking van de zorg. De 
lokale besturen nemen ten volle hun 
regierol op inzake de 
vermaatschappelijking van de zorg. Dit 
betekent dat ze voluit ondersteuning 
geven aan de mantelzorgers, 
vrijwilligerszorg en buurtzorg.”

Vlaams Regeerakkoord  2019



Evidence based werken

Targets, procedures, controles

Bureaucratisering

Managerialisme

“De Vlaamse overheid zal de 
komende regeerperiode sterk 
inzetten op performantie, 
resultaatsgericht investeren na 
bewezen evidentie (meten 
outcome), vereenvoudiging, 
innovatie, digitalisering, sociaal 
ondernemerschap volgens de 
afgesproken regels en de uitbouw 
van een Vlaams zorg- en 
ondersteuningslandschap dat de 
keuzevrijheid en de regie van de 
cliënt voorop stelt.”

Vlaams Regeerakkoord 2019 





Een frisse wind

 Uitgangspunt: een 
menswaardig bestaan voor 
mensen met een beperking

 In dialoog opgebouwd 
vanuit hun mogelijkheden

 Ingebed in de gemeenschap

 Professioneel ondersteund

 In netwerken met alle 
actoren

 Gelijkwaardigheid

 Respect

 Groeikansen

 Verbinding



Met dank voor de aandacht

johan.vandenbussche@hogent.be


