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Gratis geLd voor iedereen 

Veel kans dat je al van Rutger Bregman We hebben het in vergelijking met het 

hebt gehoord. Al was het maar omdat verleden bijzonder goed nu. Vele 

hij als piepjonge historicus (26 jaar!) al utopieen van vroeger zijn werkelijkheid 

aan zijn derde boek toe is en de media geworden目 Maardaarom moeten we niet 

er telkens ruim aandacht a乱nbesteden. stoppen met dromen over een nog bete-

In 2012 verscheen Met de kennis vαπ 

toe口， in 2013 De geschiede日ISva口de

vooruitgαng en dan nu Gratis geld voor 

iedereen. Bovendien is hij vast journalist 

voor het online nieuwsmedium de Cor-

respondent， tevens uitgever van dit 

boek. 

Op zijn vorige boeken kreeg Bregman 

veellof， onder meer de Liberales-prijs 

re toekomst; we moeten niet berusten in 

een‘巴indevan de geschiedenis'. Er is 

nog plaats voor nieuwe utopieen! Dat 

alleen al is een uitdagend en creatief 

perspectief van Bregman， zeker in een 

Nederland dat eigenlijk al jaren beleids-

wijzigingen doorvoert op basis van pes-

simisme (‘we kunn巴nde AWBZ niet 

meer betalen'， ".). 

voor het beste Nederlandstalige non- In tien hoofdstukken van telkens zo'n 

fictie boek van het jaar・2013.Maar ook twintig pagina's neemt Bregman ons 

soms rake kritiek， als zou hij vooral de mee van het huidige‘treurige paradij s' 

echo zijn van de meningen om hem naar zijn utopie. Daarbij onder meer 

heen. Dat is w巴1enigszins herlくenbaar aandacht voor hoe productiviteitsstij 

in dit boek. Op plaatsen waar je het oor- ging toelaat v巴elkorter te gaan wer 

spronkelijke werk kent waarop Bregman ken， hoe en waarom we iedereen best 

zich baseert， merlくjede wat onzorgvuト eenbasisinkomen kunnen geven， hoe 

dige bronverwijzing. Het doet onterecht we een einde kunn巴nmaken aan ar-

de indruk ontstaan alsof veel van de in 1110ede， hoe technologie veel huidige 

dit boek gebruikte ideeen origine巴1werk arbeid zal overnemen en voor de 

zijn van Bregman. maakbaarheid van de samenleving via 

Spijtig， want alleen al de manier waarop belastingen. Verrasssende thema's die 

hij al dat elders aangereikte materiaal nog voor we beginnen te lezen enige 

selecteert， combineert， ver・diepten 'oneensheid' oproepen， we willen het 

samensmelt tot een geschiedenis van er niet mee eens zijn， we hebben de te 

de toekomst， en dat bovendien nog eens genargumenten al klaar. Maar telkens 

in een heerlijk frisse en toegankelリke worden de thema's met veel overtui 

taal opschrijft， kan niet anders dan gingskracht gebracht. 

veel wetenschappers en journalisten Je hoeft je niet te laten overtuigen door 

jaloers maken. Bregman， Illaar laat je tenlllinste door 

In dit nieuwe boek gaat Bregl11an op hem verrassen en meeslepen in een op 

zoek naar nieuwe， uitdagende utopieen. timistisch toekolllstbeeld. 
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m日art2015 zorg司lIelzijn

den， is een van de nieuVl 

deze tijd.' Wist u dat iem 

en angstaanvall巴n?Leerz 

Taaier van stof dan bovenbe 

va凡 hetLate口 Eenproduct 

Noord-Brabant Fontys van FOi 

S凱tu吋di凶E白s.H 巴et1凶se配巴nvan de町凶I凶ti泥加畑削e臼引叩liJ _ 

dooαrVW氾Sgesubs討idi同eerd，waarbinnen hogescholen， 

zorg同 enwelzijnsinstellingen en gemeenten samenwer 

ken om invulling te geven aan de principes van de 

nieuwe wet Wmo. Na anderhalf jaar pr叫くtijkonderzoek

worden in feite de eerste bevindingen gepresenteerd. 

Daarol11 worden er nog geen beleidsaanbevelingen ge-

forl11uleerd， die komen pas bij de巴indpublicatiedie 

eerst eind december 2015 wordt verwacht. Vindt deze 

recensent toch wel jammer， want die aanbevelingen 

zouden dit magische jaar op zijn minst minder tot een 

‘modderjaar' laten zijn目 Tochkan d巴professionalmet 

deze bundel alleren van collega's en er zijn voorde巴l

mee doen. Zo komt naar voren dat generalisten te ma-

ken hebben l11et bedreigingen en agressie van burgers. 

Een professional vertelt dat hij er zelfs wakker van ligt 

'Wat dan helpt is tijdig aan de bel trekken bij collega's 

of teamleider. Als het nodig is， nel11en collega's zaken 

van elkaar over en ondersteunen ze elkaar.' 'De ver 

wachtingen die aan de sociaal professional worden ge-

steld zijn zeer hoog'， schrijven Linders en Feringa 

Misschien blijken die in december zelfs te hoog 

lenae eigen kennis van de nieuwe 

wet-en regelgeving nu met de Nαtionαle 

Kennistest Zorgwetten op 

www.kennistestzorgwetten.nl 
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Het waargebeurde verhaal van Felix en 

Peter. Twee gekwetste zielen， die elkaar 

vinden in een bijzondere vriendschap. Felix 

weet Peter van zijn problelllen af te helpen， 

ondanks -of l11isschien wel dankzij -zリn

eigen moeilijkheden. Een ontroerend boek， 

dat inzicht geeft in de wereld van psychia-

trische pati起nten.
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