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Maandag 25 januari, Rijswijkse Schouwburg



WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN  
DE TERUGTREDENDE OVERHEID? 

Deze vraag staat centraal in de tweede aflevering van Het  

Haags Beraad georganiseerd door AantjesZevenberg Advocaten 

te Rijswijk. 

Het Haags Beraad en AantjesZevenberg Advocaten 

Het Haags Beraad is een initiatief van AantjesZevenberg Advocaten. 

Een serie debatten dat een nieuw licht wil werpen op actuele, 

juridisch complexe vraagstukken. Met de intentie om met betrok-

ken partijen in gesprek te treden en zo te zoeken naar adequate 

oplossingen.

AantjesZevenberg Advocaten heeft altijd een scherp oog gehad 

voor zaken die zich afspelen in de samenleving. Vanuit deze betrok-

kenheid is het idee ontstaan om een constructieve bijdrage te 

leveren aan het maatschappelijk debat via Het Haags Beraad.

Locatie Het Haags Beraad

De Rijswijkse Schouwburg 

Generaal Spoorlaan 10

2283 GM  Rijswijk

ontvangst   16.00 uur

start   16.30 uur

borrel en napraten in Rij23 18.00 uur 

Waartoe leidt de participatiesamenleving?

Sinds januari dit jaar zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en 

de Jeugdwet van kracht. Over alle gevolgen ervan verschilt men nog van mening, maar 

dat overheveling van zorgtaken van rijksoverheid naar gemeenten niet geheel vlekkeloos 

is verlopen mag duidelijk zijn.

De invoering van deze wetten kan niet los worden gezien van de participatiesamenleving 

die het kabinet zegt na te streven. Maar wat dat participeren precies gaat inhouden is 

nog allesbehalve duidelijk. Net als de consequenties voor werknemers, werkgevers en 

de uiteindelijke cliënten. Want waar stopt de verantwoordelijkheid van de overheid en 

begint die van de burger? En welke rol speelt de zorg- of onderwijsinstelling eigenlijk?  

Levendig debat

Tijdens Het Haags Beraad op maandag 25 januari willen we middels een aantal stellingen 

bediscussiëren hoe de terugtredende overheid onze samenleving raakt. Daarbij komt 

ook de vraag aan de orde: is het écht allemaal kommer en kwel? Of geven we nu – zoals 

bedoeld – inmiddels toch meer aandacht aan onze medemens? 

We verwachten een levendig debat. Zowel met de sprekers op het podium als met de zaal. 

Sprekers

Hans Buijing, bestuurder a.i. Branchebelang Thuiszorg Nederland

Hans Dingemanse, Manager Primair Proces Leger des Heils

Eric Lemstra, voorzitter Raad van Bestuur Xtra  

Björn Lugthart, Wethouder Sociale Zaken (Werk en Inkomen), Zorg en Volksgezondheid 

van de gemeente Rijswijk

De presentatie is in handen van Arne van der Wal, journalist en mede-oprichter van 

Follow the Money, platform voor onderzoeksjournalistiek. De gasten in de zaal zijn 

werkzaam bij zorgorganisaties, het onderwijs, openbare orde, het maatschappelijke 

middenveld, informele zorg en bestuurders uit de regio.

Wij zien uit naar uw komst. Graag tot de 25ste.

Klaas Aantjes Jos Zevenberg Maurits Assink


