
Kopregel 

Dialoog met burgers 

 
Het politieke landschap in Nederland verandert radicaal. Door decentralisaties krijgen gemeenten voor 
het eerst in de geschiedenis van de moderne verzorgingsstaat écht iets te zeggen over welzijn en zorg. 

Tegelijkertijd groeit de beweging van burgers die met tal van lokale initiatieven het heft in eigen 
handen nemen. Burgers en lokale overheid komen zo in een nieuwe verhouding tot elkaar te staan. 
Burgers moeten meer zelf doen – zelfredzaam noemen we dat – maar willen en kunnen ze ook meer 

zelf doen?  

?  

 

 

Refereerbijeenkomst voor wetenschappers, beleidsmedewerkers, gemeenten 
en professionals in de (publieke) gezondheidszorg  

Wanneer  
Donderdag 6 november 2014 van 17.30 tot 21.30 uur 

 

 
Waar 
Hotel van der Valk Maastricht 
Nijverheidsweg 35, 6227 AL Maastricht 

 

 
Programma 
17.30 - 18.30 uur  Ontvangst met broodjesbuffet, soep, koffie/thee en verse jus d’orange 
 
18.30 - 18.35 uur  Welkom 
       drs. Bert Hesdahl, programmamanager preventie en curatie GGD Zuid Limburg 
 
18.35 - 18.55 uur   Hoe is de nieuwe verhouding tussen overheid en burger?   
       dr. Marianne Potting, programmaleider Wmo, lectoraat sociale integratie 
       Zuyd Hogeschool 
 

18.55 - 19.15 uur   Dialogen tussen burgers over buurtrelaties met hulp van ‘Bianca in de buurt’ 
       dr. Mare Knibbe, postdoc/lecturer, department of health, ethics & society,  
       Maastricht University 

 

19.15 - 19.35 uur   Burgertoppen als nieuw onderdeel van ons democratisch repertoire? Een terugblik  
       op de Maastricht200 (www.maastricht200.nl)   
       prof.dr. Klasien Horstman, professor of the philosophy of public health, department 
       of health, ethics & society, Maastricht University 
 
19.40 - 20.00 uur   In gesprek aan de keukentafel 
       Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg 
       Jean Hollewijn, maatschappelijk werker Alcander 

 
20.00 - 21.00 uur  Workshops en paneldiscussie 
       Met een workshopleider discussiëren de deelnemers in groepen over een thema,  
       gevolgd door een paneldiscussie 
   
21.00 - 21.30 uur  Afsluiting met borrel  
 
Wilt u deze interessante refereerbijeenkomst bijwonen? Laat ons dit dan uiterlijk dinsdag 4 november a.s. 
weten. Mail uw aanmelding naar kyra.ubaghs@ggdzl.nl. Het secretariaat van de Academische Werkplaats 
Limburg is tevens bereikbaar op T 046 - 850 55 05 (maandag, dinsdag, donderdag).  
Wij verheugen ons op een boeiende discussie waarin de standpunten en kennis vanuit beleids-, praktijk- 
en onderzoeksperspectief uitgewisseld kunnen worden en mogelijk kunnen leiden tot nieuwe, 
maatschappelijk relevante onderzoeksvragen en nuttige beleidsinformatie. 
 
   Accreditatie voor deze refereerbijeenkomst ABSG, ABC1 en NVPG is aangevraagd 
 

 
 

 


