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1. Inlleiding; Brandon
Sindss twee weken is hij in één kla p een bekende Nede
erlander: B randon van
n Ingen.
Volgeens mijn ch
hristenbroed
ders en –zu sters van de EO was hiij al drie jaaar vastgekettend aan
de m
muur. Het ecchte verhaaal ligt genuaanceerder: Brandon moet zichzelff vastgespen iedere
keer wanneer een van de medewerke
m
ers van ’s He
eeren Loo zich in de ruuimte waar hij leeft,
begeeven wil. Om de veiliggheid van dde medewe
erkers te ga
aranderen. Maar de to
oon was
gezet.
n bleek in de
e uitzendingg een heel aardige
a
jong
gen, die goeed uit zijn woorden
w
Brandon
kon kkomen en met
m een verrbazingwek kende trefzzekerheid ko
on vertellenn hoe hij zicch onder
de m
maatregelen
n voelde. Hetgeen de verontwaardiging verg
grote. Zo’n jongen zett je toch
niet vvast.
De volgeende dag waas de schokkgolf nog niiet voorbij. ’s Avonds bbij De werelld draait
doorr zaten daar Dexter Bu
udding en zzijn ouders.. Beide oud
ders haddenn na een zo
oektocht
van jjaren geen passende zorg voor huun zoon kun
nnen vinden
n. Beiden hhadden daarrom hun
baan
n opgegeven
n (het bleke
en twee zellfstandige ondernemer
o
rs te zijn) oom zich volle
edig aan
de zo
org van hun
n zoon te wijden.
w
Op dde vraag ho
oe zij dat be
ekostigden vertelden zij
z dat zij
voor hun zoon een PGB ontvingen
o
in de hooggste zorgzw
waarte‐categgorie, waarrdoor zij
zichzzelf konden betalen vo
oor hun zorrg. Een PGB
B waarop in
n de komennde jaren to
och snel
meerr dan 30% gekort
g
zou gaan
g
wordeen.
Ik wil deze actueele casus als aanleidingg nemen vo
oor mijn verrhaal van vaanmiddag. Wat
W is er
aan de hand in
n de were
eld van zorrg en welzijn? En hoe
e moet je het gemakkelijk te
nbehagen over de professione
ele dienstvverlening in deze sectoren
s
mobiliseren on
interrpreteren? Hoe
H kan het dat een sttaaltje slech
hte journalisstiek zorgt vvoor zoveel deining
over de toestan
nd in de gehandicapteenzorg? Waat is de aard
d van het oonbehagen over de
profeessionele diienstverlening in zorg een welzijn?

2. Teerugblik
Langge tijd was zorg vooral je eigen zzorg. Als je ziek werd of gebrek leed, moesst je het
m je heen zeelf maar uitzoeken. In grote deleen van de wereld
w
is
sameen met de mensen om
dat nog altijd zo. In onze
o
welvaarende we
esterse we
ereld daareentegen heeft de
z
een enorme vluccht genom
men. Even voor
v
de duuidelijkheid
d: onder
profeessionele zorg
form
mele of proffessionele zorg versta ik alle vorm
men van zorg, hulp enn ondersteuning die
gebo
oden wordtt door mensen die zzich daar beroepshalv
b
ve, dus teggen betalin
ng, mee
bezigghouden. Onder
O
pro
ofessionals versta ik dienovereenkomstig alle mensen die
beroepshalve biij zorg en welzijn
w
betrookken zijn, zowel
z
de ho
oger als de laager opgele
eiden.

Bero
oepshalve bezig
b
zijn met
m zorg een welzijn is nog maa
ar betrekkeelijk kort normaal.
n
Voorrzover verzorging niett gewoon iin de familie plaatsvo
ond, was eer vaak sprrake van
vorm
men van zo
org en onde
ersteuning die wij teggenwoordig
g als vrijwi lligerswerk zouden
aand
duiden. Zo hielden
h
gelo
oofsgemeennschappen zich wel bezig met arm
men‐ en ziekenzorg.
Versttandelijk geehandicapte
en bleven vvaak nauwe
elijks verzorgd in huis achter. So
ommigen
werd
den opgeslo
oten of aaan de kettiing gelegd.. Alles binn
nen de lokkale gemee
enschap.
Comm
munity caree was vroegger geen verrnieuwend concept, maar de norm
male situatiie.
In dee 19e eeuw zagen steed
ds meer chaaritatieve organisaties
o
het levens licht. Er was sprake
van vverstedelijkking en indu
ustrialiserinng. Veel mensen trokke
en van het platteland naar de
stad.. De familieegemeenschap maaktee langzaam
m maar zeker plaats vvoor het ke
erngezin.
Klein
ne huishoud
dens in een veelal anonnieme omge
eving. De so
ociale kwesttie ging opsspelen.
In Neederland weerden in die
e tijd veel vvan dergelijkke organisaties opgericcht langs de
e lijn van
de leevensbeschouwelijke denominati
d
ies. Vooral katholieken en proteestanten lie
eten zich
niet onbetuigd. Maar er werden
w
ookk socialistiscche en liberale (of neuutrale) orgaanisaties
opgeezet. Vaak met op de achtergronnd de betrrokkenheid van een veereniging. Over
O
dit
particuliere initiiatief zijn mooie
m
en lellijke verhale
en te vertelllen. Van soociale bewo
ogenheid
enerzijds tot paaternalistiscche betutte ling en machtsuitoefening anderrzijds. Liefdaadigheid
is een rekbaar begrip.
b
Met name sindss de Tweede Wereldoo
orlog werd ssteeds vake
er vanuit
een meer negattieve invalshoek naar het particuliere initiatief gekekenn. Met nam
me onder
invlo
oed van so
ocialistische, marxistiscche, maar ook wel van
v feminisstische den
nkwijzen
versccheen het charitatievve werk uuit het verleden steeds meer als represssief en
vervrreemdend.
In diiezelfde peeriode verggroot de sttaat zijn grreep op de
e sector: dde verzorgingsstaat
ontsttond. In Nederland
N
deed de overheid dit
d zoveel mogelijk via de be
estaande
infrastructuur: de verzuild
de organisaaties. Maarr daarmee ondergroeef zij de verzuiling
tegelijkertijd. De oorspron
nkelijke achhterbannen verloren steeds meerr de greep op hun
n organisaties. De besstuurders e n de professsionals nemen het ovver en de overheid
o
eigen
schrijft steeds meer
m
regelss voor. Daa r kwam de secularisattie nog een s overheen
n. Steeds
c
n wel opp de gevel moesten
m
vaker vroegen christelijke
organisatiees zich af of zij de C. nog
laten
n staan.
Eén vvan de mottoren achter deze ontw
wikkeling vaan verstatelijking en prrofessionalisering is
de em
mancipatie. In dubbele
e zin zelfs. D
De verzorgingsstaat ma
aakt van tall van voorziieningen
burgerrechten. De burger heeft rechtt op de zorgg die hij nodig heeft. H
Hij is niet laanger op
de w
welwillendh
heid van medeburger
m
rs aangewe
ezen. Maar daarnaasst heb je ook de
eman
ncipatie van de inform
mele zorgveerlener. Ten
n gevolge van
v de indivvidualiserin
ng en de
eman
ncipatie van
n de vrouw
w hebben m
mensen stee
eds minder de gelegennheid om zelf in de
eigen
n privésfeer zorg te ve
erlenen. Dee profession
nalisering va
an de zorgvverlening ko
omt ook
de b
burger tegemoet, die zelf
z minderr ruimte he
eeft om de zorg voor naasten op
p zich te
nemeen. Zorg en
n ondersteuning wordden overgeheveld van
n de privatee naar de publieke
p
sfeerr. Dit is wat in eerste in
nstantie ‘ve rmaatschap
ppelijking’ heette.
h

Sindss de jaren ’70 van de vorige eeuw
w veranderrde de discu
ussie evenw
wel. Ineens werd er
steed
ds veelvuldiger gespro
oken over dde crisis van
n de verzorrgingsstaat.. Kon de staaat haar
beloffte van gegarandeerde
e zorg van dde wieg tot het graf wel waarmakken? Waren
n welzijn
en geezondheid wel
w zo maaakbaar als vvoorgesteld? En waren veel profe ssionele we
erkers in
dezee sectoren niet
n bezig hu
un eigen maarkt te sche
eppen?
Op h
het gebied van
v zorg en
n welzijn w
werd opnieu
uw aandach
ht gevraagd voor de in
nformele
zorgvverlening. De overheiid herontd ekte de zo
org die nie
et‐professioonals elkaarr geven.
Mede door een
n publicatie van Hattingga Verschure kwam de term ‘maantelzorg’ in
n zwang.
Werd
d er in het politieke debat
d
altijd over de prrofessionele
e zorgverlenning gespro
oken, nu
bleekk uit versch
hillende be
ecijferingen dat er teggenover een eenheid professionele zorg
ongeeveer zeven eenhe
eden infoormele zo
org staan. De disscussie ovver de
verm
maatschappeelijking van de dienstvverlening slo
oeg snel om
m: in plaats van alle zorg die in
de p
privé‐sfeer geboden werd
w
over tte hevelen naar het publieke ddomein, bessloot de
overheid vooral in te zette
en op het hherwaarderren van de informele zzorg. Het CDA
C
ging
sprekken over de
d ‘zorgsam
me samenleeving’. Als je professiionele zorgg of onderssteuning
wildee, moest eeerst goed worden
w
ondeerzocht of je
j jezelf nie
et kon helpeen. Er ontsttond pas
rechtt op professsionele zorrg als de ‘ggebruikelijk zorg’ die mensen
m
in je eigen omgeving
kunn
nen verleneen niet toereikend is oof als de mantelzorge
m
ers in je om
mgeving ovverbelast
raken
n. De overh
heid die tijd
dens de ve rzorgingsstaaat tendentieel alle zoorg en welzzijn naar
zich toe wilde trekken,
t
zagg nu plotseeling de onvvervangbare betekeniss van de in
nformele
zorg in (al was het
h alleen maar
m
om finaanciële rede
enen).
Intusssen werd het veld voor proofessionals en professionele oorganisaties steeds
ingew
wikkelder. Aanvankelij
A
jk werkten zij in opdracht van hun stichterrs en de miissie van
waarruit zij wareen opgericht. Vervolgenns kregen zij
z steeds meer te makeen met de overheid
o
als geldschieteer en regelgever. M
Maar met de geleid
delijke teruugtreding van de
verzo
orgingsstaat moeten zij zich m
meer en meer
m
richten op de m
markt, mo
oeten zij
klanttgericht gaaan werken en mo eten zij zich
z
opnieuw druk maken ovver hun
maattschappelijkke verankerring, omdatt ze weer meer
m
en meer moeten samenwerken met
de b
burger, mett informele
e zorgnetweerken, mett wijk en buurt.
b
De aaanduiding hybride
organisaties kom
mt in zwangg om deze mix van oriëntaties en
n imperatieeven aan te duiden.
De besturing van maatschaappelijke or ganisaties wordt
w
steed
ds complexeer.
Met de hybridisering van de maatscchappelijke organisatie
es doet oook een nieu
uw soort
bestu
uurders zijn
n intrede. Was
W voorheeen het bee
eld vaak da
at de menseen die zich met de
leidin
ng van dezee organisaties bezighieelden uit het primaire proces zellf afkomstigg waren,
steed
ds vaker kriijgen zorg en
e welzijnsoorganisatiess te maken met managgers en besttuurders
uit h
het bedrijfssleven. Er wordt
w
gespproken van New Public Managem
ment. Orgaanisaties
krijgeen een huissstijl en een
n aansprekeende missie
e. “Als je gelooft in je w
werk” ga je naar de
GH, als je ‘het beste uit je zelf’ wil t halen, zo
oek je onde
ersteuning bij mijn vo
oormalig
werkkgever Philaadelphia. De
D missies klinken alss klokken, maar makeen verlegen
n als de
organisatie waaar het om gaat negatieef in het nie
euws is. Wa
at moet je m
met de med
dedeling
van ’’s Heeren Loo
L dat deze organisattie ‘denkt in
n mogelijkheden’ als jee Brandon net
n hebt
gezieen op TV?

Toen
n na een paaar jaar van afwezigheidd in de paarrse kabinettten het CDA
A weer teru
ugkeerde
op het regeringgspluche, de
eed de Wett Maatschaappelijke On
ndersteuninng zijn intre
ede. Een
merkkwaardige wet: inhou
udelijk worddt de wet begeleid door
d
een ssterk normatief en
visionair verhaaal over de taaken en verrantwoorde
elijkheden van
v burgers voor elkaar binnen
de lo
okale gemeeenschap (zie de mem
morie van to
oelichting). Materieel lijkt de wett zich te
bepeerken tot dee overhevelling van enkkele functie
es van de AW
WBZ naar dde gemeentte en tot
een aaantal maaatregelen ge
ericht op dee stimulerin
ng van socia
ale innovattie. Bovendiien is de
WMO
O een kad
derwet: de
e gemeentten moeten de invulling ervann grotende
eels zelf
vorm
mgeven.
Concclusie van dit deel moe
et luiden da t de publieke dienstve
erlening in zzorg en welzzijn voor
grotee dilemma’ss staat. Ene
erzijds doet de overheid er alles aa
an om zoveeel mogelijkk zorg en
ondeersteuning over
o
te hevvelen naar iinformele verbanden
v
en
e gaat zij bblijkbaar uit van de
vanzelfsprekend
de beschikb
baarheid va n deze info
ormele zorg
gnetwerken . Anderzijds zijn de
voorwaarden daarvoor in de afgeloppen jaren stelselmatig
g ondergraaven en wo
ordt ook
thans onvoldoende duidelijjk op welkee wijze de ovverheid de ‘weg terug’’ wil faciliteren.

3. On
nbehagen
Intusssen neem
mt het onbehagen oover de professione
p
ele dienstvverlening toe.
t
Op
verscchillende manieren.
m
De
D afnemerrs van de diensten
d
ste
ellen zich ssteeds mee
er op als
mondige klanteen. Sterker: vaak is zeelfs sprake van wat je met Michaa de Winte
er ‘grote
mondigheid’ zou kunnen noemen.
n
Zijj nemen niet meer me
et standaar daanbod ge
enoegen
en veerkennen de
d grenzen van wat m ogelijk is. De
D professio
onals voeleen zich steeds meer
ingep
perkt doorr de bedrijfskundige kaders van het Ne
ew public management. De
medeewerkers hebben het gevoel dat het steeds meer om het
h geld gaaat en steedss minder
om d
de mensen die zij daggelijks helpeen en onde
ersteunen. En het grotte publiek laat zich
iederre keer weeer meeslepen door dde berichte
en over miisstanden i n de mediia. Zoals
Brandon.
Wat is er aan dee hand mett Brandon? Ik ken hem
m niet, maar ik ben weel op de hoo
ogte van
situaaties die verrgelijkbaar zijn.
z Sommiige mensen kunnen zicchzelf in com
mplexe, prikkelrijke
of paaniek veroo
orzakende situaties niiet in de hand
h
houde
en. Bovendiien blijken zij over
grotee lichamelijjke kracht te beschikkken. Blijkb
baar is Bra
andon zo iiemand. Mocht hij
onveerhoopt in paniek rake
en, dan is in zijn dire
ecte omgeving geen eenkele medewerker
meerr veilig. Om
m te voorko
omen dat ddit met Brandon gebeurt, gespt hhij zich iede
ere keer
vast als een med
dewerker van de organnisatie zijn afgesloten
a
ruimte
r
betrreden wil.
De EEO heeft deeze situatie nogal ong enuanceerd
d in beeld gebracht. G
Gesuggeree
erd werd
dat w
we hier mett een soort herhaling v an de Jolan
nda Venema
a affaire te m
maken hebben. Dat
lijkt m
mij echter overdreven.
o
. Ook al is ieedereen bereid toe te geven dat eer hier sprake is van
een situatie van ernstige verlegenheeid, tegelijkk is rond Brrandon zorrgvuldig geh
handeld.
Vrijheidsbeperkkende maattregelen zij n gemeld, de Inspectie is gekennd en het Centrum
C

voor Consultatiee en Experttise was beetrokken. Maar
M
misschien ligt daaar juist het wrange:
profeessioneel is alles verantwoorrd, maar menselijk gezien blijven he
et toch
afsch
hrikwekkende beelden
n. En het is ook goed dat
d dit soort beelden af en toe tot
t in de
huiskkamer doorrdringen. Maar
M
mijn booodschap daarbij
d
zou toch
t
een anndere zijn. Voor
V
mij
zijn deze beeld
den een co
onfrontatiee met onze
e verlegenh
heid en m
met de gren
nzen en
bepeerkingen van professio
onele zorgveerlening. Ee
en confronttatie met hhet feit dat je jezelf
met nog zulke mooie misssies en glosssy folders kunt prese
enteren, maaar dat je aan
a veel
leed en gebrokeenheid toch maar weinnig kunt doe
en. Waarom
m komt dezee boodschap echter
niet d
door? Zelfs niet bij een
n christelijkee omroep die
d beter zou moeten w
weten?
n Dexter B
Budding en zijn ouderrs aan tafeel bij Mattthijs van
De vvolgende avond zaten
Nieuwkerk. De andere
a
aanwezigen tooonden hun bewondering voor de beslissing van
v deze
oudeers om zich helemaal aan
a de zorgg voor hun zoon
z
te wijden. De beeelden van de
d liefde
en de nabijheid
d tussen De
exter en zijjn ouders spraken
s
boe
ekdelen. Zoo kan het dus
d ook.
Beidee ouders waren inmidd
dels bezig oom met de hulp van BN
N‐ers kleinsschalige inittiatieven
te starten voor mensen in soortgelijkee situaties. Van harte hoop ik vooor hen dat het lukt.
Tegeelijk vraag ikk mij af: kun
n je aan proofessionele zorgverlening de eise n stellen die er aan
gesteeld worden? En zo ja, tegen
t
welkee prijs?
Wat het voorb
beeld van Dexter
D
Buddding duide
elijk maakt is het verrschil in naabijheid,
betro
okkenheid en emotion
nele bindin g tussen de formele zorgverleni ng enerzijd
ds en de
inforrmele zorgvverlening an
nderzijds. D
De ouders vaan Dexter brengen
b
offfers voor hu
un zoon,
die jee van menssen die berroepshalve bij zorg en welzijn betrokken zijnn niet kuntt vragen.
Uiterraard kun jee die vraag ook stellenn met betre
ekking tot de
d ouders. M
Mag je van hen dat
offerr wel vragen
n? Gek is ecchter dat diie vraag vaaak overbodig blijkt. Meensen die het
h doen
voeleen zich er gewoonweg
g
g toe geroeepen. De vraag die bu
uitenstaandders stellen,, is voor
hen aallang bean
ntwoord: zij brengen daat offer gew
woon.

4. Zo
orglogica’s
In de opwinding rond Brandon
B
koomt een stuk
s
onbeh
hagen overr de profe
essionele
diensstverlening aan het licht. Een onbbehagen datt veel lagen
n kent. Onteevredenheid
d van de
burger over de kwaliteit van
v de diennstverleningg. Onvrede van de proofessionals over de
kwaliteit van het management. Onvvrede van de
d overheid
d en controolerende in
nstanties
over de kwaliteit van werken bij medee door publlieke midde
elen gefinanncierde instellingen.
Onvrrede van invvesteerderss en bedrijfsskundigen over
o
de efficciency en dee bureaucraatie.
Eén van de manieren om het onbehhagen over de dienstverlening in zorg en welzijn
w
te
analyyseren worrdt ons aan
ngereikt dooor mijn co
ollega‐lecto
or Stijn Verrhagen, die
e in zijn
proefschrift het onbehagen
n in de thuisszorg heeftt onderzocht. Hij doet ddat met beh
hulp van
het cconcept ‘zorrglogica’.
Ik geeef even in mijn eigen
n woorden weer wat onder
o
dit begrip
b
moett worden verstaan.
v
Verh
hagen wil laten zien dat mennsen vanuitt verschille
ende soortten betrokkkenheid

verscchillend teggen zorg aaankijken. Ellke groep gebruikt
g
zijn eigen terrmen om over
o
het
verscchijnsel zorrg te spreke
en. Maar dde manier waarop
w
je tegen
t
iets aaankijkt en er over
spreeekt is niet onverschillig. Het heeeft ook invlloed op de problemenn die je zie
et en de
oplosssingen diee je bedenkkt. En juist wanneer deze
d
groepe
en macht een invloed hebben,
bepaalen ze daarrdoor mede
e hoe de zorrg er uitziet of uit gaat zien.
In zijn proefschrrift ondersccheidt Verh agen vier verschillende
e zorglogicaa’s: de polittieke, de
econ
nomische, de
d professionele en dde familiale
e. Hij onde
erscheidt zee op basis van de
ondeerliggende ideologie, de
d bijbehoreende institu
uties en rela
atietype. Voolgens hem
m staat in
de p
politieke zorrglogica socciale rechtvvaardigheid
d centraal, in de econoomische zo
orglogica
gaat het om het
h econom
misch liberralisme en de marktw
werking, inn de profe
essionele
zorgllogica gaatt het om de
d bevoegddheden om
m op basis van eigenn deskundiggheid te
beslissen en tee handelen
n en in dee familiale zorglogica gaat het om de in
nformele
solidariteit.
Verh
hagen kijkt in zijn studie
e vooral naaar de vraag in hoeverre deze versschillende manieren
m
van kijken naarr en praten
n over zorgg met elkaaar in gesprek komenn en zich onderling
o
menggen. Bestaaat er een evvenwicht tu ssen de verrschillende benaderinggen of zijn sommige
s
duideelijk dominant boven de andere?? Daarbij vaalt het hem op dat er weinig inte
eractie is
tusseen het denkken over zo
org in term en van marrkt en in te
ermen van pprofessionaaliteit en
dat h
het tussen de
d economische en de familiale zo
orglogica zelfs ‘klinkendd stil’ is.

5. Dee formele zo
orglogica’s en
e de inform
mele zorglogica
In bo
ovenstaande vallen nie
et alleen dee verschille
en op tussen de 4 zorgglogica’s on
nderling,
maarr ook de kloof tussen de familialee zorglogicaa en de andere drie zorrglogica’s. Omdat
O
ik
de faamiliale zorglogica dirrect associeeer met de
e informele
e zorgverlenning noem ik haar
inforrmeel. De overige
o
drie noem ik dde formele zorglogica’s
z
s. Wat opvaalt is dat binnen de
laatsste drie zo
orglogica’s waarden als autono
omie, zelfb
beschikking,, keuzevrijheid en
zelfo
ontplooiing het debat sterk
s
dominneren. In de
e familiale zorglogica h oor je deze
e termen
veel minder vaaak. Daar gaaat het veeleeer om bew
wogenheid, plicht,
p
soliddariteit, med
delijden,
barm
mhartigheid,, appèl.
Wat vooral versschil uitmaaakt is de m ate van onvvoorwaarde
elijkheid enn wederkeriigheid in
de diverse relatties of betrrekkingen. ZZo geldt vo
oor partnerrs dat zij heeel ver gaan in het
offerren voor hu
un wederhe
elft, zeker w
wanneer sp
prake is van
n een goedee relatie. Datzelfde
D
geldtt ook (en so
oms nog on
ndubbelzinnniger) voorr ouders en hun kindeeren. Zelfs wanneer
w
partn
ners scheiden, houden
n zij meesta l wel contact met de kinderen.
k
Annders word
dt het als
het ggaat om verrdere familiie, vriendenn, kennissen
n, buren of mensen vaan de kerk. Maar er
blijft altijd iets onvoorwaa
o
rdelijks in dde wijze waaarop menssen elkaar hhelpen. Is er
e al van
een ruilverhoud
ding sprake, dan blijjft deze meestal
m
imp
pliciet. Zeldden zal iem
mand in
dergelijke relaties om geld
d vragen a ls hij iets voor
v
een ander doet. Wel is het zo dat
naarmate een relatie more
eel vrijblijveender is, me
en vaker zal verwachteen dat de an
nder iets

terugg zal doen of
o dat deze
e zich daartooe verplicht voelt. Er zijn
z dus alleerlei ondersscheiden
niveaaus van onvvoorwaarde
elijkheid en wederkeriggheid, maar in ieder geeval niet formeel.
Kijk jje nu echteer naar de professione
p
le dienstverlening, dan
n zie je de voorwaardelijkheid
enorrm toenem
men. Vaak komt datt nog niett eens zo
ozeer tot uitdrukkingg in de
beroepshoudingg van de professional
p
ls zelf. Ik heb
h veel betrekkelijk onvoorwaaardelijke
beschikbaarheid
d van werke
ers in de zorrg gezien. Toch
T
komt de
d formele bbetrekking altijd
a
tot
stand
d volgens bepaalde,
b
fo
ormeel vasttgestelde re
egels en doo
or bemiddeeling van syystemen.
De p
professionall wordt gevvraagd zich ergens me
ee te bemo
oeien. De w
wijze waarop, tegen
welkk tarief, door wie vergo
oed: het is a llemaal form
meel geregeld.
Dit b
betekent nieet dat er in de professsionele zorggverlening geen
g
sprakee meer zou zijn van
een relatie tusssen mensen
n. Integenddeel. Maar die relatie staat wel in een hee
el ander
nieuw Dexte
er voor mij die tijdens de uitzending bij Mattthijs van Nie
euwkerk
kadeer. Ik zie opn
steed
ds hapte in zijn vaderss wang. Eenn weinig agrressief en in
ntiem beeldd. Maar tegelijk een
beeld
d dat je je niet
n voor ku
unt stellen tussen Dexxter en zijn professioneele verzorgers. Dan
zoud
den zulke beeelden heel anders wo rden geïnte
erpreteerd.
Het lijkt erop dat één van
v
de broonnen van het onbeh
hagen rondd de profe
essionele
diensstverlening in zorg en
n welzijn e rmee te maken
m
heeftt dat veel mensen ee
en soort
teloo
organg ervaaren van informeel soolidaire verb
banden (gezin, familiee, buurt, do
orp, kerk
etc.) en verwacchten dat de
d formele instituties het verliess aan veiliggheid dat daarmee
d
gepaaard gaat zu
ullen comp
penseren. H
Het gedeelte
elijk wegvallen van dee vanzelfsprekende
solidariteit die bestaat in informele netwerken
n (Gemeinsschaft) mooet gecomp
penseerd
word
den door de
d professioneel ‘gepproduceerde
e’ veiligheid
d en geboorgenheid die
d door
politiek en econ
nomie gebo
oden zoudeen moeten worden (G
Gesellschaft)). Vandaar de roep
om aaandacht, om
o warme persoonlijkke belangste
elling voor de persoonn van de paatiënt of
cliënt, voor presentie. De zorg en onddersteuningg is enorm verzakelijktt. De werke
ers in de
i de hand hun werk tte doen. Zij worden
thuisszorg staan als het ware met de sstopwatch in
nog slechts fun
nctioneel ingezet. Er kklinkt daaro
om een roe
ep om verm
menselijkingg van de
d in zorg en
e welzijn werkzaam zijn moeten weer perrsoonlijke aandacht
a
zorg.. Mensen die
kunn
nen geven aan
a de cliën
nt. Maar onnder de huidige voorw
waarden leiidt een menselijker
benaadering al sn
nel tot een overvragenn van de we
erkers in de
e zorg. Zij w
worden imm
mers niet
op aaandacht of presentie afgerekend, maar op ve
errichtingen
n en prestatties.
De p
professioneele dienstve
erlening lijkkt niet de eerst aangewezene om een wezenlijk
w
ondeerdeel van de
d hulp‐ off ondersteuuningsvraag van cliënte
en te beanttwoorden. Cliënten
wach
hten vaak niet alleen of
o in de eersste plaats op
o een oplossing van eeen probleem of om
fysieke verzorging, maar ook op pe rsoonlijke aandacht waardoor
w
z ij zich als persoon
oelen. Met name in heet welzijnsw
werk, maar ook in de zorg geldt dat veel
gewaaardeerd vo
menssen worstelen met die
epe gevoeleens van sociale overbodigheid en zinloosheid
d. Zijn zij
nog in tel? Vo
oor wie zijn
n zij nog vvan waarde
e? Naast de
d noodzakkelijke ingre
epen en
interrventies heebben deze
e mensen niet minde
er behoefte
e aan eenn stuk perssoonlijke
aand
dacht en bevvestiging.

6. Uttopische log
gica
Ik wiil de kloof tussen
t
de drie
d eerste ((formele) zo
orglogica’s en de fami liale zorglogica nog
wat nader verkkennen. Waant ondankss de klachtt dat de professionelee zorgverlen
ning aan
wezeenlijke beho
oeften van de cliënt n iet voldoen
nde aandacht kan geveen, zijn de beloften
uit d
de formele zorglogica’ss niet van dde lucht. Ikk wijt dat aa
an de vervrreemdende
e manier
waarrop binnen deze zorglo
ogica’s overr zorg en we
elzijn gespro
oken wordtt. Door het centraal
stelleen van waaarden als autonomie,
a
zelfbeschikkking en ke
euzevrijheidd verdwijntt uit het
beeld
d dat zorg en welzijn
n zich voorral bemoeie
en met situ
uaties waarrvoor menssen niet
geko
ozen hebbeen: nood, lijden, vasstgelopen relaties, sociaal isoleement, verslaving.
Situaaties waarin
n je vaak nauwelijks meeer aan keuzevrijheid denken
d
kuntt.
Daarrmee kom ik op een andere trrek die mijj opvalt in de formeele zorglogica’s: de
utopische manier van kijkken en denkken die er vaak in do
oorklinkt. B innen de politieke,
p
econ
nomische en
n profession
nele zorgloggica’s word
dt de werke
elijkheid vann zorg en welzijn
w
in
hogee mate als maakbaar
m
vo
oorgesteld. Ik noem en
nkele voorbeelden:
Zo zzijn politici maar bezzig om te beweren dat ondan
nks alle om
mbuigingen die zij
doorrvoeren de toegankelijkheid van de zorg niet in het geding
g
kom
mt. Wie zorrg nodig
heeftt, behoort die
d ook te kunnen
k
krijggen. In de praktijk zie je echter vvaak het teggendeel.
Politici lijken er vaak vooraal mee bezigg te bepalen
n bij welke partijen zij de meeste pijn van
bezu
uinigingen neer kan leggen oof aan we
elke partije
en zij eenn deel vaan haar
veran
ntwoordelijjkheid kan overdragen
o
.
In de economische zorglogica worrdt steeds gesuggereerd dat dooor invoerring van
markktwerking klanten
k
meer keuzevr ijheid krijge
en, er efficciënter gew
werkt gaat worden,
slech
hte aanbieders vanze
elf verdwijjnen en de
d kwaliteit verbeterrt. Daarnaast zijn
organisatiekund
digen en managers vooortdurend bezig de zorg te reorrganiseren door de
uitvo
oering van organisatie
everanderinngen, fusiess en reorga
anisaties. W
Wat mensen op de
werkkvloer daarb
bij vooral errvaren is daat door deze
e ontwikkelingen de saalarissen aan de top
stijgeen, dat de folders
f
en de
d slogans ggelikter worrden, maar dat het weerk op de werkvloer
er m
moeilijker en
n zwaarder door worddt. Denk no
og eens aan Brandon en de men
nsen die
meerrmalen per dag zijn verblijfplaats moeten bettreden.
In dee professio
onele zorglo
ogica is heet beeld du
ubbelzinnig
ger. Enerzijdds hoor je
e binnen
kringgen van pro
ofessionals vaak geluiiden van onmacht.
o
Prrofessionalss hebben vaak
v
het
gevo
oel onvoldo
oende ruim
mte te krijggen om vaanuit hun menselijk
m
bbetrokkenheid hun
profeessionaliteitt optimaal in te zetteen. Anderziijds heerst ook binne n de profe
essionele
logica’s vaak eeen sfeer van
n maakbaarrheid. Profe
essionals die
e voortdureend suggere
eren dat
bij d
de goede aanpak
a
en met de ju iste middelen ieder probleem
p
w
wel aangep
pakt kan
word
den. Ook ro
ond Brandon bleek er eeen professsional te vin
nden die beereid was op
o de TV
te veerklaren daat situaties zoals die vvan Brandon niet nodig zijn. Eenn uitspraak die niet
onwaaar hoeft te zijn, maar
m
wel bijdraagt aan
a
de be
eeldvormingg dat mett goede
profeessionele inzet alle problemenn oplosbaar zijn. Is dat realisttisch? Is het
h niet

realisstischer te melden datt ook profeessionals vaak met hun
n handen inn het haar zitten
z
en
wein
nig mogelijkkheden of wegen meeer zien? Dat
D er dus situaties zzijn, waarin
n alleen
mensselijke betrrokkenheid,, warmte, aandacht, barmhartig
gheid nog bbij kunnen dragen,
omdat de meeste interventies op nietts zijn uitgelopen. Men
nsen die berreid zijn me
et jou de
hopeeloosheid vaan je situatiie in te zien ?
Het llijkt erop daat er in de formele
f
zorrglogica’s ee
en mechanisme zit datt de verwacchtingen
die h
het publiek heeft van de
d professioonele diensttverlening alleen
a
maarr opjaagt, zo
onder de
eigen
n verlegenh
heid met de
d ontwikkkelingen be
espreekbaarr te kunneen maken. Met de
filoso
oof Hans Achterhuis zie
z ik daarinn een utopische logica
a werkzaam
m. De werkelijkheid
word
dt als maakkbaar voorgesteld, mitss we maar radicaal genoeg brekeen met oud gedrag,
ineffficiënte gew
woontes of onverantw
woorde man
nieren van werken. Zoouden die beloften
waarr zijn?

7. W
Wat valt er tee verbeteren
n aan zorg een welzijn?
Wat ik hier dus beweer is dat het on behagen in de professsionele diennstverleningg in zorg
en w
welzijn te maken heeft
h
met de oplop
pende span
nning tusseen de me
enselijke
betro
okkenheid die
d centraal staat in dee informele
e zorgverlen
ning en de ffamiliale zo
orglogica
en de niet realistische (uto
opische) beeelden die vanuit
v
de an
ndere drie zorglogica’ss van de
wereeld van zorgg en welzijn
n worden geeproduceerrd. Door hett schilderenn van ideaalplaatjes
lopen
n de verwachtingen te
en aanzien vvan de moggelijkheden van de forrmele zorgvverlening
toren
nhoog op, terwijl
t
juist krimp en teerugtredingg van de ove
erheid aan dde orde van
n de dag
zijn. Brandon moet
m
vrij in zijn eigen huis kunne
en wonen en
e regelmattig naar bu
uiten toe
kunn
nen gaan. Maar
M
wie neemt de veraantwoordellijkheid dat te realisereen?
Dit leidt tot eeen eindelozze roep daat er het nodige
n
verb
beterd moeet worden aan de
d
ning in zorrg en welzzijn. Maar wat moet er dan ve
erbeterd
profeessionele dienstverlen
word
den? Waar schort het aan? Waarr wringt de schoen? Als je luistertt naar de politieke,
p
econ
nomische off profession
nele zorgloggica’s dan zijn we in Ne
ederland oppgescheept met een
veel te duur, te
t ineffectie
ef, te weinnig concurrrerend, kwa
alitatief on dermaats zorg‐
z
en
welzijnssysteem
m. Als dat allemaal is o pgelost zit het met de professionnele dienstvverlening
wel ggoed.
Ik geeloof daar niet in. Ik denk dat aachter het onbehagen over de ddienstverlen
ning een
verlaangen schuilgaat naarr een andeer soort ve
erbetering, namelijk hhet verlanggen naar
verm
menselijkingg van zorg en welzijn.
d publieke dienstverle
ening op de
e terreinen van zorg en
n welzijn
Wat het onbehaagen over de
in ieeder geval duidelijk maakt
m
is daat mensen het niet zonder de w
waarden die in de
familiale zorglo
ogica centraaal staan kkunnen stellen. Ieder mens heeeft een exisstentieel
verlaangen om in
n zijn bestaan erkend tte worden, geliefd te zijn,
z van beetekenis te zijn
z voor
andeeren. De vervulling van
n dit verlanngen staat vooral
v
dan onder drukk wanneer mensen
geen
n of onvoldoende info
ormele conttacten hebben. Daaro
om moeten profession
nals veel

werkk maken vaan de ondersteuning,, activeringg of soms zelfs vorm
ming van in
nformele
ondeersteuningsnetwerken.. In de ppraktijk moet worde
en vastgessteld dat te veel
profeessionele dienstverlening nog dennkt in termen van het overnemenn van zorg in plaats
van zzich te richten op het zorgen vooor de goede voorwaarrden van soociale inbed
dding en
participatie. Prrofessionele
e dienstveerlening moet
m
diep doordronggen zijn van de
onveervangbare betekenis van
v de inforrmele zorgvverlening.
Dit b
betekent in de tweede plaats ook het bijstelle
en van de aspiraties
a
vaan de profe
essionele
zorgvverlening: we
w zullen re
ealistische vverwachtingen moeten hebben vvan wat de formele
zorg‐‐ en hulpveerlening verrmag. Immeers, formele
e zorg is een duur en schaars goe
ed en er
kleveen duidelijkke beperkin
ngen aan. D
Daarom is oog hebbe
en voor de eigen waaarde van
inforrmele zorg en onderstteuning zo belangrijk. Profession
nals moetenn daarin hu
un eigen
bescheiden plaaats innemen
n: bescheiddenheid van
nuit betrokkkenheid.
Het betekent in
n de derde plaats de nnoodzaak van
v een rea
alistische kiijk op de in
nformele
zorgvverlening. In de fo
ormele zoorglogica’s worden informele zorgverlen
ning en
vrijw
willigerswerkk te veel als een vrijee keuze gew
waardeerd. Dat doet geen rechtt aan de
belevving van veel direct be
etrokkenen.. Denk aan de
d ouders van
v Dexter Budding. Natuurlijk
kiezeen zij. Maarr in hun keu
uze zit voorral ook veel aanvaardin
ng van zakeen waarvoor zij niet
geko
ozen hebben. In de fo
ormele zorgglogica’s zo
ou veel meer respect en begrip moeten
komeen voor de aard van dit soort keuzzes die geen keuzes zijn.
In dee vierde plaaats moeten
n we de poolitieke en maatschapp
m
pelijke discuussie over de
d vraag
wat eeen rechtvaaardige verdeling van iinformele zorglasten
z
iss, niet ontloopen. Als in
nformele
zorgvverlening vaan onvervangbare bet ekenis is, dan
d mag de burger wo rden aange
esproken
op zijn bereidheid daarin een rol te spelen. Maar dan mag door dieezelfde burrger ook
verw
wacht worden dat er een duidel ijk beeld iss van wat er tegen dde achtergro
ond van
geveestigde leveenspatronen en besttaande maatschappeliijke normeen en waaarden in
or een bijdraage van hem
m verwachtt mag worde
en.
redelijkheid voo

8. W
Wat betekentt bovenstaa
ande voor dee roeping van de profe
essional?
De tiitel van mijjn rede luid
dt: Amateurrs gezocht – Over roep
pingsbesef in de profeessionele
diensstverlening.. Die titel was allang geekozen voor Brandon van
v Ingen inn het nieuw
ws kwam.
Op h
het laatste moment
m
he
eb ik besloteen op die affaire
a
in te gaan, omddat ze de dilemma’s
in dee domeinen van zorg en
n welzijn zoo goed zichttbaar maaktt.
Amateurs gezoccht: ik heb voor deze titel gekozen vanwege de oorsppronkelijk betekenis
d woord ttegenwoord
dig vaak voor ‘niet proofessioneel’ of ook
van het ‘amateeur’. Staat dit
vaak voor ‘onbeetaald’, oorrspronkelijk betekent het
h ‘liefhebber’. De am
mateur doett iets uit
liefdee, vanwegee de intrinsieke waardee van wat hij
h doet. Hij doet het n iet voor geld of om
er middelen van
n bestaan door te verw
werven, maar gewoon omdat hij vvan zijn bezzigheden
houd
dt.

De sstrekking vaan mijn verrhaal is nu dat er, alss het gaat om
o mensenn die hulp, zorg of
ondeersteuning nodig
n
hebben, schreeuuwend beho
oefte is aan
n liefhebberrs. Mensen die zich
laten
n leiden doo
or oprechte
e menselijkee betrokken
nheid, bij hu
un medemeensen, maar ook bij
hun vak of deeskundigheid
d. Veel va n die liefh
hebbers zijn
n te vinde n in de in
nformele
e voor me demensen tijd en
zorgvverlening. Mensen die uit betrrokkenheid en liefde
aand
dacht aan hen
h bestede
en als zij oop de bijstaand van anderen zijn aangeweze
en. Deze
inforrmele betro
okkenheid en
e spontanne solidarite
eit is onverrvangbaar. Daarom is het van
groot maatschaappelijke be
elang om dde plek van
n de inform
mele zorg tte erkenne
en en te
verstterken.
echnische samenlevin
s
ng is er ook
o
veel
Maar in onze huidige, complexe en hoogte
profeessionele deskundighe
d
eid nodig oom de juisste onderstteuning opp de juiste plek te
kunn
nen leveren
n. Daarom is het vann even gro
oot belang dat er proofessionals zijn die
even
nzeer amateeur, liefheb
bber zijn: m
mensen die van hun va
ak houden, er een passsie voor
hebb
ben.
Amateurs gezoccht is dus ge
een pleidoooi voor amaateurisme. Het is een ppleidooi voor liefde
voor mensen en
e passie vo
oor een gooede vakuittoefening. Het is een pleidooi voor
v
een
verbeeterde sam
menwerking tussen infoormele en formele zorg
gverlening. Het is een pleidooi
voor bescheiden
n profession
nals en voo r mensen die
d verantwo
oordelijkhe id nemen.
Wat betekent dit
d pleidooi nu voor pr ofessionals. Zoals uit de
d ondertit el van mijn
n verhaal
s
ik hier niet heet woord ‘rroeping’ te gebruiken.
g
Als iemand
d die een
valt aaf te lezen schroom
chrisstelijke leveensovertuigiing aanhanngt, kan ik mij bij dit woord
w
‘roeeping’ allerlei diepe
geestelijke dinggen voorste
ellen. Maar ik doe dat liever niett. Sterker nnog: ik vind dat het
geestelijke gebruik van het
h woord ‘roeping’ zoals
z
men die in chrristelijke krring wel
tegenkomt nogaal vertroebelend werkkt. Het maaakt de diepcchristelijke gedachte dat
d ieder
menss een roeping heeft on
nzichtbaar.
Daarrom gebruikk ik liever een soort seeculier begrrip van ‘roeping’. Ik sluuit mij daarm
mee aan
bij EEvelien Tonkens die spreekt van een seculliere roepin
ng. Onder een roepin
ng wil ik
eigen
nlijk niet meeer verstaan dan dat ieemand voor zichzelf be
eseft dat dee gaven en talenten
waarrmee hij is uitgerust (e
en die hij hheeft ontvangen zonde
er er zelf vooor te kieze
en) hem
ook een publieeke verantw
woordelijkhheid geven.. Je kunt met
m jouw ggaven en talenten
andeeren dienen
n en bent ook
o bereid ddaar veranttwoordelijkkheid voor tte nemen. Eigenlijk
vind ik dat dit
d roepinggsbesef dee basis is van iede
ere vorm van profe
essionele
beroepsuitoefen
ning, zeker in de publieeke dienstverlening.
Een p
paar opmerrkingen ove
er de conseqquenties daarvan voor professionaals:
1. Dee profession
nal met roepingsbesef is een besccheiden professional. H
Hij weet watt hij kan,
maarr vooral ookk wat hij nie
et kan. Hij kkent zijn rol als indringe
er en passaant. Hij werkkt vanuit
warm
me persoon
nlijke betro
okkenheid, maar zonder zich aan
n de cliënt op te drin
ngen. Hij
helptt liever anderen te helpen, dan heet zelf te do
oen.

Uit onderzoek dat in het afgelopen jaar door
d
het Centrum
m voor
Sameenlevingsvraagstukken
n is verricht voor Stichtting Ontmo
oeting en Sttichting Hett Passion
naar de effectivviteit van hun
h werkw ijze in de time‐outvoo
t
orziening H
Hummelo bleek dat
vanu
uit cliëntperspectief bezien
b
de ddaar aanwezige daklo
ozen en veerslaafden juist de
betro
okkenheid en
e aandach
ht van vrijw
willigers (‘ge
ewone men
nsen’, niet‐pprofessionaals) hoog
waarrdeerden. Ju
uist hun aan
ndacht hielpp hen bij he
et nadenken
n over de eiigen toekom
mst.
Sameen met Stichting Present willen w
wij in het kom
mende jaar onderzoekk doen naar de inzet
van sspecifieke sociale
s
verbanden, in hhet bijzonde
er gezinnen,, als vrijwill igersgroepe
en op de
projeecten die deeze vrijwilliggers‐stichtinng organise
eert.
Ook willen wij graag ons onderzoekk uitbreiden
n naar de betekenis vvan andere
e sociale
verbaanden voorr de sociale cohesie in lokale sam
menlevingen, bijvoorbeeeld als het gaat om
de biijdrage van kerken en geloofsgem
g
meenschapp
pen.
2. Dee profession
nal met roe
epingsbeseff heeft proffessioneel zelfvertrouw
wen: juist omdat hij
reëel is over waat hij kan, kan hij met professione
eel zelfvertrrouwen hanndelen. Datt bestaat
uit twee com
mponenten: 1) vakkeennis en deskundigh
heid, maarr ook 2) moreel
zelfvertrouwen.. De goede profession al durft te handelen vanuit
v
een zelfstandig oordeel
over wat – van
nuit diens eigen persspectief ‐ goed
g
is voo
or de cliëntt. Juist die morele
comp
ponent lijktt de laatste decennia w
wel veel verw
waarloosd.
Voorr een identtiteitsgebon
nden hoges chool als de
d GH is he
et een uitdaaging te be
ezien op
welkke wijze zij optimaal kan
k bijdrageen aan de vorming va
an beide coomponenten in het
zelfvertrouwen.. Het Centrum voor Samenlevin
ngsvraagstu
ukken denkkt daar graaag over
mee..
Boveendien werkt het Cen
ntrum mee met partijjen in het veld om tte kijken hoe deze
organisaties hu
un specifieke identiteeit of achtergrond vorm
v
kunnnen geven in hun
zorgcconcept en in de wijze
e waarop zijj medewerkers begele
eiden en co achen in hu
un eigen
taako
opvatting. Zo
Z heeft het Centrum
m onderzoe
ek gedaan voor
v
verschhillende christelijke
zorgaaanbieders,, recentelijk nog A
Accolade Zorggroep, naar huun toekom
mst als
identtiteitsgebon
nden insteling.
3. Eeen professio
onal met ro
oepingsbeseef heeft passsie voor zijn vak: de legitimatie voor de
betro
okkenheid van professsionals bij de vraag van de cliënt is zijn deskundiggheid en
vakkennis. Door overdreven eisen een verwachttingen te stellen
s
aan het hande
elen van
profeessionals en
n door een te bedrijfssmatig inge
estoken sturing, wordtt hun profe
essionele
zelfb
bewustzijn, maar ook hun passiee voor hett vak onde
ergraven. RRealiteitszin kan de
profeessional weeer ruimte geven
g
van ziijn vak te ho
ouden.
4. EEen professsional me
et roepingssbesef nee
emt verantwoordelijkkheid: een
n goede
profeessional weeet dat zijn inzet duurr is en dat de middele
en schaars zijn. Daaro
om is hij
voorttdurend allert op efffectiviteit een doelmatigheid van zijn hanndelen. Een
n goede

profeessional maaakt zich zoveel als moogelijk is ovverbodig. De
e beste ma nier waarop hij dat
kan d
doen is doo
or verantwoordelijkheidd te nemen. Dat staat haaks op deefensief ged
drag.
Ik been er trots op dat he
et Centrum
m voor Sam
menlevingsvraagstukkenn samen met
m mijn
collega Lineke Verkooijen
n, lector aaan de Heaalthschool Almere, reecent opge
egaan in
Wind
desheim Fleevo een Raaak‐onderzooek mag uittvoeren naa
ar Netwerkkondersteun
ning. Wij
willen onderzoek doen naar
n
de krritieke succcesfactoren van doorr werkveldpartners
ingezzette werkw
wijzen van netwerkonddersteuningg. Daarmee
e willen wij beter zichtt krijgen
op h
het profiel van
v professsionals binnnen de context van wat wel als Welzijn Nie
euw Stijl
word
dt aangeduid.

9. Da
ankwoord
Ik wil deze redee afsluiten met
m enkele woorden van
v dank. Allereerst wiil ik het College van
Bestu
uur van de GH bedanken voor heet in mij ge
estelde verttrouwen. D
Daarin wil ikk ook de
toenmalige direecteur van de
d Academi e Zorg en Welzijn,
W
Rola
and Zuidem
ma, betrekke
en. Dank
voor de wijze waarop
w
jullie
e mij ontvin gen en intrroduceerden
n in de orgaanisatie. Ik hoop op
een ggoede voortzetting van
n onze sameenwerking.
Ik daank mijn voo
organger Ro
oel Kuiper vvoor wat hijj achterliet. Je zou het een bende
e kunnen
noem
men, maar dan in de zin
z van de bbende van zes, de zes gedreven onderzoekssters die
met grote belan
ngstelling en betrokke nheid vorm
m geven aan
n het onderrzoek en de
e andere
activviteiten van het Centru
um voor Saamenlevingssvraagstukkken. Roel, joou wil ik be
edanken
voor het Centru
um zoals je dat in de affgelopen 8 jaar hebt opgebouwd
o
en zoals ik het aan
moch
ht treffen. Marja,
M
Femmianne, Klaazien, Wiekke, Jeannettte, Christel en niet te vergeten
v
Joukjje die de bende ond
dersteunt, jullie bedaank ik voorr de wijze waarop ju
ullie mij
ontvingen en vo
oor de samenwerking in het afgelopen, eersste jaar. Vooor het eerstt in mijn
n heb ik een
n echt zelfstturend team
m leren kennen.
leven
mulder, de opleidingsm
manager So
ocial Work en de doccenten in de
d beide
Ook Jan Lindem
opleiidingen SP
PH en MW
WD, wil ik bedanken
n. We heb
bben het aafgelopen jaar de
mogeelijkheden om de ban
nden tussenn Centrum en de beid
de opleidinngen te verstevigen
verkeend en willeen er het ko
omende jaa r samen vorm aan geven. Ik verheeug me daarop.
Verd
der bedank ik mijn collega‐lecto
c
oren uit het lectoren
nplatform H
HSAO. Een
n prettig
functtionerend samenwerki
s
ingsverbandd, waarin ikk mij warm verwelkomd
v
d voel.
Daarrnaast bedaank ik mijn vele
v collegaa’s bedanke
en uit mijn beide
b
anderre werkkrin
ngen aan
de U
Universiteitt Twente en de Vri je Universsiteit. Ook mijn coollega’s en andere
betro
okkenen bij de Stichtin
ng voor Chriistelijke Filo
osofie wil ik bedanken.
Ook stel ik bijzonder veel prijs
p op de aaanwezigheid van veel van mijn ouud‐collega’ss bij mijn
vorigge werkgeveer, Stichtingg Philadelphhia Zorg waaar ik de sector zorg e n welzijn heb leren
kenn
nen.

Het iis bijzonderr en het zeggt iets over de mogelijkkheden van de tijd waaarin wij leve
en dat ik
hier op mijn meeer dan middelbare leeeftijd ook nog mijn beide ouderrs en schoo
onouders
mag verwelkom
men. Dat zij hier
h allen b ij kunnen ziijn, stemt mij
m dankbaarr.
der zijn er nog
n velen hier in de zaaal die ik grraag een pe
ersoonlijk w
woord van dank
d
zou
Verd
willen toevoegeen. Ik reken
n echter opp hun verge
evingsgezind
dheid dat ikk hen niet expliciet
noem
m, omdat zij net als u allen hopeen op het feit
f dat mijjn rede ookk een keer afloopt,
zodat zij de borrel – waar zij
z toch óókk voor gekomen zijn – nog kunnenn meemake
en. Maar
bij heet schrijven
n van deze woorden
w
heeb ik aan ve
elen van jullie even geddacht. In jullie allen
dankk ik ook de Gever van mensen, ddingen, moggelijkheden,, talenten een roepinge
en die ik
zond
der hem niet denken kaan.
De laaatste woorden van dank
d
richt i k tot Christine, Hanna
ah, Judith een Timon. Gewoon
omdat jullie er zijn
z en om wie
w jullie zij n. Als ik aan
n jullie liefd
de, zorg en aaandacht de
enk, dan
vind ik woorden
n – ook de zojuist
z
gespprokene – ineens zo arrmoedig. Daan wordt he
et tijd er
het zzwijgen toe te doen. Ik heb gezegdd.

