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Soort boek/Ziekte/Stijl:
Covertekst:’ Zelfredzaamheid is de nieuwe mantra in de wereld van zorg en welzijn.
Mooie term natuurlijk, maar wat wordt er nu eigenlijk meer van mensen verwacht?
Wanneer kan iemand nog zelfredzaam zijn en waar houdt dat op? En is zelfredzaamheid
niet een ander woord voor bezuinigingen?
De journalisten Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn zochten naar de antwoorden op deze
en andere vragen. Ze interviewden onderzoekers, wethouders en zorgbestuurders, onder
wie Margo Trappenburg, Lilian Linders en Eric van der Burg. Ze spraken met hen over
‘het hoera-woord’ zelfredzaamheid en de dilemma’s die er achter schuilgaan.
Bovendien toont een aantal portretten hoe de dagelijkse praktijk van kwetsbare mensen
op de rand van zelfredzaamheid eruit ziet.
Meer zelfredzaamheid, kan dat?’
Over de schrijvers:
Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn zijn journalisten. Zie ook:
http://www.pietheinpeeters.nl/ en
http://www.cloincommunicatie.nl/Cloincommunicatie/Home.html
Recensies/Extra:
Prof. mr. dr. D.P. Engberts, bol.com: ‘Zelfredzaamheid is een begrip met een dubbele
boodschap: mensen moeten samen problemen oplossen en mensen die gebruik maken
van professionele zorg moeten meer steunen op hun eigen capaciteiten en hun eigen
netwerk. Daarnaast is pleiten voor zelfredzaamheid vaak een rechtvaardiging om te
korten op voorzieningen. In dit boek met vraaggesprekken met deskundigen en
portretten van zorgontvangers wordt de complexiteit van het thema duidelijk. Er zijn
mensen die onterecht zorg krijgen, maar ook mensen die onterecht geen zorg krijgen.
Meer zelfredzaamheid bespaart geld, maar kost ook geld aan organisatie en begeleiding.
Professionele zorg maakt mensen afhankelijk, maar geeft ze ook de kans om een zinvol
leven te leiden. Mensen meer verantwoordelijkheid geven is goed, maar niet voor
mensen die niet op tijd om hulp kunnen vragen. Kortom: het is ingewikkeld en bijna
niemand denkt dat meer zelfredzaamheid inderdaad tot lagere kosten leidt. Conclusie: er
zijn zaken in de zorg die niet deugen, maar zelfredzaamheid is niet het wondermiddel
voor zowel lagere kosten als betere kwaliteit van leven.’
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociale-basis-transformatie/nieuws/1262boek-onder-het-mom-van-zelfredzaamheid
Volkskrant, zaterdag 4 februari 2012:

"Met kennis van zaken en met een prikkelende nieuwsgierigheid, maar zonder te
verzanden in partijpolitieke of ideologische scherpslijperij zetten de auteurs de discussie
over de verzorgingsstaat op scherp." ('Onder het mom van zelfredzaamheid' kreeg in het
boekenkatern van de Volkskrant 4 van de 5 mogelijke sterren als beoordeling)
Reacties via Twitter:
- "Een boeiende zoektocht"
- "Triple P: prettig, puntig en pittig"
- "Snel en soepel. Genuanceerd beeld."

