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De dag dat Peter
de deur
dichttimmerde

Waarom de mensen die onze hulp het
hardst nodig hebben niet geholpen
worden

Albert Jan Kruiter
en Clara Pels
Albert Jan Kruiter (1976)
onderzocht de afgelopen
jaren in zeventien grote
steden de dienst-, zorgen hulpverlening aan
mensen met meerdere
problemen. Eerder verscheen van hem bij Van
Gennep het boek Mild
despotisme. Democratie
en verzorgingsstaat door
de ogen van Alexis de Tocqueville (2011).

Clara Pels (1962) is sociaal geograaf en orthopedagoog. Zij werkt op
het gebied van jeugdzorg, welzijn en onderwijs, op zowel uitvoerend
als beleids- en bestuurlijk
niveau. Ze publiceert
regelmatig artikelen over
haar werk.

Peter en Sharon hebben zes kinderen en veel problemen.
Verschillende professionals proberen ze daarbij te helpen.
Maar het gaat van kwaad tot erger. Dan timmert Peter op een
dag de deur dicht. Er komt niemand meer in, en er gaat niemand meer uit. Zijn vriendin en vier van zijn kinderen zitten
binnen. De situatie is explosief.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren, terwijl er zo veel aandacht
en geld aan dit gezin is besteed? Hoe kan het dat mensen die
zorg en hulp het hardst nodig hebben, verstoken blijven van
een oplossing voor hun problemen?
De dag dat Peter de deur dichttimmerde is een scherpe reconstructie van wat er momenteel misgaat in de maatschappelijke dienstverlening. Aan de hand van een fictief gezin, maar
zich baserend op uitvoerig dossieronderzoek en jarenlange
ervaring in de wereld van multiprobleemhuishoudens, geven
de auteurs een uniek kijkje in de keuken van sociaal beleid.
Hoe kan het bijvoorbeeld dat een gezin in de meest ontwikkelde verzorgingsstaat ter wereld rond moeten komen voor
een euro per persoon per dag? Luister naar de meningen,
goede bedoelingen en frustraties van zowel gezinsleden als
professionals en beleidsmakers, die elkaar tegenkomen in
een vastgelopen verzorgingsstaat.
Voor meer informatie interviewverzoeken en
het aanvragen van recensie-exemplaren:
Léon Groen
leon@vangennep-boeken.nl

020-6247033

