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nvitational seminar
Lokale participatie in het sociale domein
Op 11 maart 2014 neemt Dick Oudenampsen afscheid van het
Verwey-Jonker Instituut vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ter gelegenheid daarvan organiseert het
Verwey-Jonker Instituut op 6 maart aanstaande een seminar
over de rol van zelforganisaties in het sociale domein.
Tijdens het seminar staat de vraag centraal hoe zelforganisaties
kunnen bijdragen aan de vernieuwing van het sociale domein.
Op landelijk niveau hebben patiënten-gehandicaptenorganisaties en
vrijwilligersorganisaties een stevige positie opgebouwd. De decentralisaties hebben hen echter op achterstand gezet. Hoe meer in
het politieke jargon de burger centraal komt te staan, des te meer
lijkt de burger zelf op afstand te komen staan.
Hoe kunnen zelforganisaties op lokaal niveau hun kennis inzetten om het sociale beleid te beïnvloeden? En hoe kunnen ze nieuwe
coalities aangaan om burgerinitiatieven op het terrein van zorg en
ondersteuning mogelijk te maken? En wat is de rol van gemeenten
in deze? Deze vragen zullen tijdens het seminar aan de orde komen.
De dagvoorzitter van het seminar is Hans Boutellier. Hij is lid
van de Raad van bestuur van het Verwey-Jonker Instituut en auteur
van De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een
onbegrensde wereld (Boom Lemma uitgevers 2011).
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit seminar.

Programma
14.30 -15.00
Inloop en koffie/thee
15.00 -15.30 Inleiding
Tine de Moor
Hoogleraar Universiteit Utrecht
met als leeropdracht: Instituties
voor collectieve actie in historisch
perspectief
15.30-15.40
Marcel Timmen
Directeur Spierziekten Nederland
Over belangenbehartiging van
mensen met een spierziekte
15.40-15.50
Dick Oudenampsen
Lokale participatie vanuit
verschillende perspectieven
15.50 – 17.00
Jan Burger
Wethouder Wijk bij Duurstede
onder meer belast met de
portefeuille gezondheidszorg
en Wmo beleid. Het perspectief
van de gemeente.
Discussie onder leiding van
Hans Boutellier
17.00 uur Afsluiting
Aansluitend vindt er op het
Verwey-Jonker Instituut een
receptie plaats.

Tine de Moor is hoogleraar aan de Universiteit
van Utrecht met als leeropdracht Instituties
voor collectieve actie in historisch perspectief. Zij doet onderzoek naar het ontstaan,
functioneren en evolueren van instituties voor
collectieve actie, in verleden en heden.

Marcel Timmen is directeur van
Spierziekten Nederland. Spierziekten
Nederland is een innovatieve en invloedrijke
patiëntenorganisatie die op landelijk niveau
wetenschappelijk onderzoek stimuleert en
mensen met spierziekten bijstaat in hun
contacten met zorgverleners en
andere instanties.

Dick Oudenampsen heeft zich bij het
Verwey-Jonker Instituut vooral beziggehouden met thema’s als versterking van de positie
van patiënten- en gehandicaptenorganisaties,
kwaliteitsbeleid, de inzet van vrijwilligers en
de transitie van AWBZ naar Wmo. Rode draad in
zijn onderzoekthema’s is hoe actieve burgers
impulsen kunnen geven aan de innovatie van
zorg en sociaal beleid.

Jan Burger is sinds 2006 wethouder
Gezondheidszorg en Wmo beleid in Wijk bij
Duurstede. Daarvoor was hij onder meer
wethouden in Culemborg en fractievoorzitter
van de SP in de Provinciale Staten in
Gelderland.

