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Jb	Lorenz	leeslijst	2020	
 
Het team van jb Lorenz heeft een leeslijst opgesteld: publicaties die tot denken 
aanzetten, inspireren en ruimte scheppen om de vraagstukken in het sociaal domein 
op andere manieren te benaderen. De publicaties helpen ons om andere 
perspectieven in te nemen op de paradigma’s waarmee de huidige systemen onze 
samenleving ‘op slot’ hebben gezet. De titels zijn aangedragen vanuit het team en 
voorzien van een persoonlijke aanbeveling. Met de feestdagen voor de deur geeft dit 
een mooie lijst voor eenieder die een mooi boek onder de boom wil vinden. 
 
1. Vijf	jaar	lokaal	sociaal	domein,	Veel	gedaan	te	weinig	bereikt		

(Piet-hein	Peeters	&	Jasper	Loots)	
In ‘Vijf jaar lokaal sociaal domein’ kijken dertien gezaghebbende 
deskundigen terug en vooruit. Hebben gemeenten de verwachtingen 
waar gemaakt? Is er ook gedecentraliseerd van overheid naar 
inwoners? En hoe verder, nu de financiële situatie van zoveel 
gemeenten zo penibel is? Dit boek biedt inzicht in de actuele 
ontwikkeling van het lokaal sociaal domein. Het schetst een pijnlijk 
beeld, waaruit naar voren komt dat gemeenteraad en raadsleden in feite nauwelijks 
iets (hebben kunnen) betekenen in dit domein. De verhalen in dit boek geven ook 
hoop en richting voor verandering en verbetering. Het boek verschijnt in januari dit 
jaar en is feitelijk verplichte kost voor alle raadsleden en voor iedereen die actief 
vormgeeft aan beleid en uitvoering in het sociaal domein. 
 

2. 	Schaarste	(Mullainathan	&	Shafir)	
Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben: 
tijd, geld, sociale contacten, noem maar op. Schaarste bepaalt ons 
gedrag en stuurt onze aandacht. Veel meer dan we zelf doorhebben. 
In het boek 'Schaarste' laten een econoom en een psycholoog aan 
de hand van onderzoek en voorbeelden zien dat de gevolgen van 

schaarste veel verder gaan dan tot nu toe bekend was.  
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Armoede (langdurige schaarste) zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen moeilijk 
nieuwe vaardigheden aanleren en gebrek aan tijd leidt ertoe dat we op de lange 
termijn steeds onverstandigere beslissingen nemen. Het boek geeft heldere maar 
ook confronterende inzichten over wat schaarste met je doet, wat dat betekent voor 
je eigen handelen en dat van de overheid. 
 
Dit boek is een absolute ‘eyeopener’: over hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag 
bepalen. Langdurige schaarste aan geld vernauwt het blikveld van mensen. Letterlijk 
en figuurlijk. Je IQ kan tot 13 punten dalen. Stel dat je begint met een IQ van 80, dan 
ben je met 13 eraf licht verstandelijk beperkt. Mensen krijgen letterlijk oogkleppen op. 
Iets wat zich daarbuiten afspeelt (bijvoorbeeld een vorige maand gemaakte afspraak 
bij de sociale dienst of schuldhulpverlening) wordt niet meer gezien. Vragen als ‘Wat 
eten we vanavond’ en ‘Hoe betaal ik de schoolspullen?’ nemen alle aandacht. Het 
rapport van de WRR dat hier ook over gaat heet niet voor niks ‘Eigen schuld?’. Na 
het lezen van Schaarste kan je je terecht afvragen: ‘Eigen schuld? Is dat wel zo?’. 
 

3. Groter	denken,	kleiner	doen	(Tjeenk	Willink)	
Hoe gaat het met de publieke sector? Die vraag stelt Herman Tjeenk 
Willink in zijn boek ‘Groter denken, kleiner doen’. Hij laat zien dat er 
overal tekenen zijn van verwaarlozing en sluipende uitholling. En die 
moeten worden tegengegaan. Tjeenk Willink doet een oproep om de 
vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het 
debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Alleen met een sterke democratische 
rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe 
crises het hoofd geboden, en burgers en overheid op elkaar vertrouwen. Dat zijn we 
als overheid en als samenleving naar elkaar verplicht. 
 
 

4. 	In	verwarde	staat	(Karlijn	Roex)	
Iedereen die zich bezighoudt met ‘verwarde personen’ zou in deze 
kritische spiegel moeten kijken. ‘In verwarde staat’ geeft een scherpe 
analyse over ‘de verwarde personen’ en een maatschappij die zich 
afvraagt of de samenleving nog wel veilig is. Karlijn Roex draait deze 
vraag om.  
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Zijn het niet juist de verwarde personen die zich steeds onveiliger voelen, door 
stigmatiserende krantenkoppen, dreigende opsluiting en de dwingende verwachting 
normaal te doen? Verraadt het debat over verwarde personen niet een weliswaar 
goedbedoelde, maar in feite neerbuigende en uitsluitende politiek van normaliteit? In 
haar boek rafelt Karlijn de ontwikkeling van het debat over en het beleid voor 
verwarde personen uiteen. Ze laat daarbij zien dat er een steeds dominantere norm 
is van het ‘normaal’. En wat de consequentie is voor iedereen die ‘anders’ is of doet. 
 
 
5. 	De	meeste	mensen	deugen	(Rutger	Bregman)	
Het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman is een 
must voor op z’n minst iedereen met een mening over hoe je naar 
mensen kijkt en organisaties inricht. Dus zeker ook voor mensen die 
betrokken zijn bij het sociaal domein. Allereerst toont Bregman 
scherp aan dat veel onderzoek dat funderend is geweest voor onze 
kijk op mens en maatschappij, wetenschappelijk schandelijk slecht is uitgevoerd en 
ronduit onbetrouwbaar is. Hij gaat daarmee de aanname dat de mens een beest is 
met een slechts een flinterdun laagje beschaving, keihard te lijf.  
 
Zeker, er zijn slechte mensen, maar de meeste mensen blijken ontzettend te deugen. 
We worden blij van goede dingen doen! Voor elkaar, voor de natuur, etc.  Het boek 
is wel een behoorlijke pil, maar vrij losjes geschreven en goed in brokken te lezen. 
Dus laat je niet ontmoedigen, want in de tweede helft van het boek komt ook 
uitgebreid de vraag aan bod hoe je bijv. de zorg organiseert als je uitgaat van 
vertrouwen in plaats van wantrouwen.  
 
 

6. 	Verdraaide	organisaties	(Wouter	Hart)	
Het boek ‘Verdraaide Organisaties’ gaat over de zoektocht naar hoe 
systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent 
voor het slim benutten van de kracht van allebei. In het vinden van de 
juiste balans blijkt ‘de bedoeling’ een even praktisch als noodzakelijke 
sleutel te zijn.  
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Hart introduceert een model met drie cirkels: 
1. de systeemwereld, de wereld van regels, protocollen en prestatie-indicatoren; 
2. de leefwereld, de waardecreatie tussen professional en de klant in het hier en nu; 
3. de bedoeling, daar waar het uiteindelijk om te doen is. 
 
Beheersbaarheid is een manier van denken en organiseren die diep in ons zit, maar 
die steeds vaker leidt tot inefficiënte bedrijfsvoering en slechte dienstverlening. 
Bovendien schieten we door deze manier van denken steeds meer in een kramp. 
Wouter Hart ging op zoek naar het denkpatroon achter onze huidige manier van 
organiseren.  
 
Dit boek beschrijft de uitkomst van deze zoektocht. Organisaties zijn ‘verdraaid’ als 
de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van 
onnatuurlijke managementlogica. Dit boek laat zien hoe je betere resultaten kunt 
behalen op een manier die nog veel geld bespaart ook. Er komen principes aan de 
orde als: 
• Het omdraaien van de pijl 
• High trust – low tolerance 
• De performancecirkel 
• Uitgaan van variatie 
• De werking van de bedoeling als magneet 
 
7. 	Skin	in	the	game	(Nicholas	Taleb)	
'Skin in the game' betekent dat je niet let op wat mensen zeggen, 
maar op wat ze doen, en hoe ver ze hun nek uitsteken. Het draait 
erom of je iets te verliezen hebt en raakt alle facetten van ons leven.  
Talebs nieuwe boek biedt nuttige inzichten zoals:  
• minderheden, niet meerderheden, regeren de wereld;  
• je kunt een intellectueel zijn, maar nog steeds een idioot; 
• pas op voor ingewikkelde oplossingen (waarvoor iemand betaald is); 
• ware godsdienst is toewijding, niet slechts geloof.  
 
Dit boek is uiterst actueel in deze politiek woelige tijden en leert lang gekoesterde 
overtuigingen te heroverwegen. 
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8. 	Donuteconomie	(Kate	Raworth)	
De belangrijkste reden waarom ik dit boek aandraag is omdat het de 
economie in een ander model plaatst. Zowel de ondergrens van de 
economie die wij aan welvaart nodig hebben (de binnenring van de 
donut) als wel de wat wij maximaal kunnen consumeren (de buitenring 
van de economie). Maar daarnaast heeft zij nog een model, en dat is 

het model van de ingebedde economie. Ze heeft meerdere modellen maar voor 
sociaal domein zijn deze twee denk ik belangrijk, en dan vooral het model van de 
ingebedde economie.  
  
In de ingebedde economie nemen overheid, huishouden, gemeenschapseconomie 
en de markt alle vier even belangrijke posities in tegenstelling tot de op zichzelf 
staande markt. Dit zou voor het sociaal domein ook kunnen betekenen dat de 
oplossingen niet alleen in de markt moeten worden gezocht, maar ook in huishouden 
en gemeenschaps-economie. Er zijn de eerste projecten die mogelijkerwijs hier 
aanknopingspunten voor bieden. Zoals het project in St Gallen in Zwitserland waarin 
gepensioneerden oude zorgbehoevenden helpen. Zij kunnen dan tot max 750 uur 
bufferen om later deze als zorg van een ander terug te krijgen. Een vorm van zorg 
coöperatie zogezegd. Maar ik denk dat veel meer mogelijk is.  
 
9. 	The	Fifth	Risk	(Michael	Lewis)	
Wat Lewis in dit boek haarscherp laat zien is dat bureaucraten, 
ambtenaren buiten politiek om zorgen voor de structuren, onderzoek 
en processen die langdurige aandacht en investeringen behoeven en 
wat er gebeurd als er een president aan de macht komt die dit totaal 
onbelangrijk vindt. In Amerika wisselt samen met de president ook de 
150 belangrijkste topambtenaren. Vol spanning zaten de ambtenaren van de 
departementen bij de aanstelling van Trump te wachten op hun nieuwe directie. Die 
niet kwamen… niet op de eerste dag en in veel gevallen de eerste 2 maanden niet.  
Een bijzonder boek, dat je meeneemt in het belang van een ambtelijke basis. 
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10. 	Psychopolitiek	(Byung-Chul	Han)	
Prestatiedwang en het gevoel transparant te moeten zijn brengen 
nieuwe onvrijheden met zich mee. Niet langer worden we 
gedisciplineerd door machten van buitenaf, maar door onszelf.   
Deze stelling wordt in dit boek in verband gebracht met recente 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen het 

neoliberalisme. Zo bekritiseert Han de imperatieven (de constante, nooit eindigende 
verbetering) van Amerikaanse goeroes op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en 
coaching, en zet hij vraagtekens bij de theorie van Big Data.  Na zijn eerdere essays 
over vermoeidheid, transparantie en liefde, geeft Han een boeiende en 
veelomvattende kritiek op de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige samenleving. 
 

11. 	De	stand	van	de	zorg	2019	(NZa)	
Een zeer behapbaar rapport, waarin de NZa redelijk 
expliciet zijn zorgen uitspreekt over het gebrek aan tempo 
waarmee de zorgsector zelf de handschoen oppakt om 
vernieuwingen / innovatie door te voeren. Het belang van 
de eerstelijnszorg wordt ook meerdere malen benadrukt. Gewoon als PDF te 
downloaden op https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/18/nza-gezamenlijke-
actie-nodig-voor-toegankelijke-en-betaalbare-zorg. 
 
Het team van jb Lorenz wenst iedereen veel leesplezier toe! 


