
Wie Hannie van Leeuwen kent, weet dat zij nooit een blad voor 
de mond neemt. Dat deed ze niet toen ze vorig jaar zelf de eerste 
Hannie van Leeuwenlezing hield. En dat deed ze evenmin op 26 
november jl., toen ze reageerde op de lezing die staatssecretaris 
Van Rijn (VWS) zojuist had gehouden (zie voor die lezing: www.
youtube.com/watch?v=TYQT_gbPzUk).

Vertrouwen in burgers
Hannie van Leeuwen refereerde om te beginnen aan het onder-
zoek ‘Vertrouwen in burgers’ dat in 2012 werd gedaan door de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het 
onderzoek ging over de vraag hoe beleidsmakers burgers meer 
kunnen betrekken bij het vormgeven van de samenleving. ‘De 
huidige overheidsbenadering laat (...) kansen liggen’, stelde de 
WRR. ‘Het vernieuwen van maatschappelijke participatie vraagt 
om het versterken van de verbinding van beleidsmakers met 
kwetsbare burgers. De grootste uitdaging is het verwelkomen 
van maatschappelijke initiatieven, ook als die niet gladjes “pas-
sen” in het beleidsperspectief van beleidsmakers.’
Hannie van Leeuwen zei tegen Martin van Rijn: ‘Vanuit de over-
heid wordt gedacht: “Wij als beleidsmakers zullen wel vertellen 
aan u wat goed voor u is.” De kloof tussen de overheid en de bur-
ger is dat de overheid onvoldoende door heeft wat de burger kan 
en wil en dat de overheid onvoldoende luistert naar de burger.’
Maar Van Leeuwen had ook lof voor de staatssecretaris: 
‘Gelukkig vertelde u in uw lezing ook dat je veel meer moet 
luisteren naar de burgers zelf en naar de maatschappelijke ini-
tiatieven, óók als die niet gladjes passen in de denktrant van de 
beleidsmakers.’ Dat Van Rijn heeft geluisterd naar de burger, 
blijkt volgens Van Leeuwen uit het feit dat hij de AWBZ-taken 
verzorging en verpleging (die eerst zouden worden overgeheveld 
naar de gemeente) alsnog grotendeels laat uitvoeren door de 
zorgverzekeraars.

Campagne
Ook het debat dat aansluitend plaatsvond, stond in het teken van 
de vraag: Hoe betrek je de burger? Staatssecretaris Martin van Rijn 
(PvdA, VWS) werd gevraagd om een reactie op een suggestie die 
Marlou Absil, wethouder in de gemeente Peel en Maas, afgelopen 
voorjaar deed in Wmo Magazine. Zij zei: ‘Als het vanzelfsprekend 
moet worden dat mensen elkaar helpen, dan helpt het als daarover 
landelijke communicatie zou bestaan richting de burgers. Een 
campagne kan helpen om het voor mensen makkelijker te maken 
om tegen de buren te zeggen: “Ik zit ergens mee, kun jij me wel-
licht helpen?” Persoonlijk vind ik het niet vanzelfsprekend om dat 
aan iemand te vragen, en velen met mij niet.’ De staatssecretaris 
reageerde positief op Absils suggestie: ‘Ik ben zeker van plan om 
zo’n campagne te starten, die ook vertelt hoe veel voldoening het 
geeft als je een ander helpt. Het lastige van de overheid is alleen dat 
ik pas echt goed kan voorlichten over beleid op het moment dat dat 
beleid is goedgekeurd.’ Op de vraag of die campagne er desondanks 
voorjaar 2014 zal zijn, antwoordde hij: ‘Ja, zoiets.’

Het volledige debat kunt u zien op: http://youtu.be/fSQ0ToX2Jsw

Hannie van Leeuwen en Hans-Martin Don (voorzitter Koepel 

Wmo-raden) luisteren naar de tweede Hannie van Leeuwenlezing 

door staatssecretaris Van Rijn.

Hoe betrek je de burger bij de Wmo? Die vraag stond op 26 november centraal in de Hannie 

van Leeuwenlezing door staatssecretaris Van Rijn. Hannie van Leeuwen reageerde erop. Stan 

Verhaag (hoofdredacteur Wmo Magazine) leidde het afsluitende debat.
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