
 

 

 

 

PERSBERICHT      

     

 

Zelhem, 14 december 2017 

 

Raadslid deelt ervaringen en visie over de 

zorg in nieuw boek 
 

Samen echte verandering in 

de zorg in gang zetten. Wie durft het aan? 

 
DOETINCHEM – Marianne Kock daagt Nederland uit om samen met haar echte 

verandering in de zorgsector in gang te zetten. Hoe zorgen we samen voor 

mensen met wie het minder goed gaat? Of voor mensen die ziek zijn of een 

beperking hebben? Over dit onderwerp schreef Marianne Kock het boek 'Zorg 

over zorg', dat op 1 maart 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, het 

licht ziet. 

 

Minder bureaucratisch 

Acht jaar geleden besloot de overheid om de zorg vanaf 2015 lokaal te organiseren. 

Want het moest beter: menselijker, minder bureaucratisch en op maat. Is dat gelukt? 

'Nee', vindt Kock, 'de gemeenten namen vaak de bureaucratische, Haagse systemen 

over en lieten daardoor kansen liggen. Door de bijkomende bezuinigingen is er nu 

minder hulp en minder salaris voor de zorgmedewerkers. Het lijkt wel of het 

slechter gaat dan vóór de decentralisaties. Door welke oorzaken zijn de 

decentralisaties mislukt?' 

 

Het boek 'Zorg over zorg' gaat niet alleen over dat mislukken, maar vooral over de 

mogelijkheden die er zijn om de zorg écht te verbeteren. Het vergt lef van politici, 

zorgmedewerkers en zorgvragers om het bureaucratische systeem te vervangen 

door een nieuwe manier van werken op basis van vertrouwen. Het kán wel, laat de 

auteur zien. 

 

Nog niet te laat 

Wat Kock betreft is het nog niet te laat om de zorg te verbeteren. Er zijn nog volop 

kansen en die liggen zelfs voor het grijpen.  Ze laat dit zien aan de hand van een 

viertal experimenten die gemeenten kunnen oppakken. Deze experimenten werkt ze 

nader uit in het boek. 
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Over de auteur 

Marianne Kock (1972) is ondernemer en sinds acht jaar gemeenteraadslid in 

Doetinchem. Ze maakte er een van de meest intensieve periodes van de afgelopen 

decennia mee: de Rijksoverheid bracht de zorgtaken in rap tempo naar de gemeente. 

Als raadslid belandde ze in een grootschalige bezuinigingsoperatie waar de 

overheveling mee gepaard ging.  
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============================================================= 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Recensie-exemplaren en interviewverzoeken: 

Voor meer informatie, recensieexemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen 

met de uitgever (info@hetboekenschap.nl) of direct met auteur Marianne Kock op 

telefoonnummer 06 30 41 59 51 of stuur een email naar: info@kockpit.nl.  

 

Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie: 

Downloaden via www.hetboekenschap.nl/zorgoverzorg 
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