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   a c t u a l i t e i t e n c o l l e g e

Ruimte voor de burger ?
In het publieke debat klinkt de laatste jaren steeds vaker de roep om eigen verantwoordelijkheid. Burgers beroepen 
zich hierop wanneer zij het gevoel hebben dat de overheid hen te veel op de huid zit en hun keuzevrijheid te veel 
wordt ingeperkt. De overheid beroept zich erop wanneer zij taken wil  afstoten om financiële redenen.                                                                                                                               
De burger wordt steeds vaker gezien als iemand met wie in de beleidsvorming rekening moet worden gehouden. 
Via burgerparticipatie zou de legitimiteit van het overheidsbeleid kunnen worden vergroot. De burger zou dat ook 
willen en kunnen: hij is goed opgeleid, weet de weg in de bureaucratie, en kan zijn mondje roeren.   

In de afgelopen jaren  is veel aandacht en betekenis toegekend aan de bevordering van eigen verantwoordelijkheid. 
Die groeiende aandacht hield niet alleen verband met de herstructurering van de verzorgingsstaat, maar ook met 
de rol die de politiek de burger toebedeeld in de bewaking van normen en waarden in de maatschappij. 

Genoeg aanleiding voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) de 20e editie van het Sociaal en Cultureel Rapport  (scr) 
te wijden aan het ontstaan en de achtergronden van deze groeiende eigen veranwoordelijkheid. Op welke gebieden van 
de verzorgingsstaat is die toegenomen, wat betekent dat voor de leefsituatie van de burger, en hoe staan burgers zelf 
tegenover meer eigen verantwoordelijkheid? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan de orde in het scr.  
Bedoeling van dit college is om de ontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid vanuit verschillende invalshoeken 
te belichten en vast te stellen of er inderdaad sprake is van meer eigen verantwoordelijkheid of dat het een mythe is.

Programma  
13.30  Inloop
14.00-14.05  Opening door de dagvoorzitter, Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie UvA en voorzitter nsv
14.05-14.35  Vic Veldheer, onderzoeker bij het scp en redacteur van het scr, presenteert de belangrijkste 
 bevindingen van hert Sociaal en Cultureel Rapport 2012.  
14.35-14.55  Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, belicht
  de ontwikkelingen rond de eigen verantwoordelijkheid vanuit het perspectief van de  burger.                 
14.55- 15.15  Wim Trommel, hoogleraar bestuurs- en beleidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van 
 Amsterdam belicht de ontwikkelingen rond de eigen verantwoordelijkheid vanuit het perspectief 
 van de overheid. 
15.15-15.45  Pauze
15.45-16.45  Forumdebat o.l.v. Jan Willem Duyvendak met de inleiders en de zaal
16.45-17.30  Borrel

Deelname is gratis. U kunt zich opgeven bij Jenny Lekahena (j. lekahena@scp.nl). De ervaring leert dat zich meer 
mensen aanmelden dan er plaatsen zijn. Wanneer u onverhoopt verhinderd bent verzoeken wij u dat ons te melden, 
dan kan iemand anders uw plaats innemen. Meldt u zich niet af, dan brengen wij u € 25 administratiekosten in rekening.

Donderdag 29 november 2012, 13.30 – 17.30 uur
Apollozaal, ministerie van vws 
Parnassusplein 5, Den Haag


