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ZIN BLIJVEN ZIEN VOOR DE ORGANISATIE.

De stichting MEARE heeft een strategisch beÍeidsplan het licht doen zÍen voor de jaren 2002
tot 2005. Na de fusie tussen Dommelstroom en Eckartdalwas er natuurlijk alle aanleiding om
de neuzen alle in dezelfde richting te krry-gen en de ideaten en doelen yoor de middellànge
termijn onder woorden te brengenl
Als product van een intellectuele exercitie en van - neem ik aan - grondige discussie mag
het document er zijn: ik vínd het modern, ambitieus en bovendien contreet. Hulde. Dé
grootste opdracht voor de komende jaren zal ongetwijfeld zijn: hoe ontwikkelen we vanuit de
verschillende tradities van de afzonderlijke fusiepartners een gezamenlijke cuttuur, een
gedragen identiteit, een ziel in ons werk ten gunste uiteindelijk van de cliënten waar we voor
staan. En hoewel de implementatie van een en ander nog wel enkete jaren zal vergen, is de
start vanuit de geformulqgrde idealen vanuit het beleidsplan veetbelovend.
lk ben blij'daarin ook 2akèn aan te treffen, die niet atleen Werner van de Wouw veel
genoegen zullen doen, maar zonder meer voor de kwaliteit van de zorgvertening
buitengewoon relevant zijn, zoals de ruimte waarvoor gepleit wordt om altijd met dË cliënt tó
kunnen communiceren en met hem of haar een relatie aan te kunnen gaan. Of ook: de
expliciete aandacht voor zingevingsvragen, waarvoor gepteit wordt
Dat laatste geeft mij als voorzitter van de stichting Cupertino even de getegenheid om de
vele geïnteresseerden hier aanwezig te attenderen op een zojuist versèhenèn boek onder
auspiciën van Cupertino en dat hier te koop is in de wandelgangen "Leven in het zorgplan,'.
Dit boek behandelt systematisch en expliciet de vraag hóe begeleiders en àndere
ondersteuners om zouden kunnen gaan met de veetat verholen zingevingsvragen Waar
mensen met een verstandelijke handicap mee zitten, zoals alle andere mensen trouwené.
Het is een pleidooi om deze vragen een expliciete plaats te geven in het zorgplan. Vele
instellingen doen dat trouwens al.
Als cadeau$e van Cupertino mag ik dat boek vandaag aan U offreren voor een vriendenprijs
van 12 euro. ln de winkel betaalt U 14.50 euro. tk wil dat warn aanbevelen.
Ondanks zeer goede medewerkers en ondanks wellicht gedreven leidinggevenden, ondanks
uitstekende beleidsplannen, moeten we ook zeggen, dat de zorginstellingen in deze tijd de
wind niet mee hebben. De voonraarden waaronder gewerkt moet worden zijn niet
rooskleurig. Die voonrvaarden zitten naast een aantal ongunstige opgedrongen
werkomstandigheden, vooral in de inbedding van onze zorg in een àantal veelai ànbewulte
paradigmata, die fnuikend kunnen zijn voor de kwaliteit van de hulpverlening.
lk zou daar graag met U even bij willen stilstaan.
Het meest overheersende paradigma wordt wel genoemd het paradigma van de functionele
rationaliteit. Het is het denken in meetbaarheid en telbaarheid, het d=-enken in producten en
deelproducten, het denken in markttermen.
lk hoef U hier wellicht weinig voorbeelden van te geven. De cliënt is een ktant die in
volwaardige autonomie besluit welke producten hij voor welke prijs van U wenst af te nemen.
Martin Pijnenburg heeft deze misvatting zojuist al voldoende becommentarieerd. ln een
bije_enkomst met parlementariërs vorige week hield een directeur van een verpleeghuis een
pleidooi om per dag een kwartiertje aandacht te mogen schenken aan een patiënt. Eén+-
kwartier op 24 uur. Hij kon dat momenteel in de verste verte niet. Aandacht is niet meetbaar,
een ontmoeting ook niet. Wat niet meetbaar is, is geen werk. "Zou je niet eens wat gaan
doen?", zeggen sommige leidinggevers dan.
Dit paradigma is afkomstig uit de industriële bedrijvigheid en daar erg succesvol gebleken.
Men spreekt in dit verband wel van een domeinverschuiving: een waarde of norm uit één
levensbereik wordt zonder meer toegepast op een ander levensbereik, waar het nooit voor



bedoeld was. Het vrije bedrijf heeft een hoog prestige gekregen in ons maatschappelijk
bestel, waar welvaart - en werk voor welvaart - een zeer hoog sociaal doel geworden is.
Waar organisaties in de zorg - maar ook bijvoorbeeld in het ondenvijs - veel last van hebben
is dus, dat veel van de waarden en normen uit het bedrijfsleven hun entree gemaakt hebben
in de hulpverlening. Sterker nog: vele opinieleiders en bestuurders in de zorg geloven heel
oprecht in de meenvaarde van deze benadering. Volgens velen is de goede directeur de
dírecteur die vooral zijn productieafspraken haalt, een grote kwantitatieve omzet haalt, denkt
in termen van meetbare resultaten en het afrekenen van zijn medewerkers op die resultaten.
lk houd geen pleidooi voor onmeetbaarheid, voor oeverloosheid, voor irrationaliteit. Vele
zojuist genoemde zaken zijn terecht ingebracht in de zorg. Maar de slinger is doorgeslagen,
of minstens: dreigt door te slaan.
Vergeten wordt namelijk, dat naast de zakelijkheid ook aandacht moet zin voor
medewerkers die een relatie aan moeten en mogen gaan met hun cliënten, die tot een relatie
in staat moeten zijn en,dus een ziel moeten hebben. Niet ten onrechte wordt van vele kanten
opnieuw gepleit voor een herbezieling van de zorg. Ook vele andere woorden die min of
meer hetzelfde bedoelen worden weer veel gehoord: energie, ídentiteit, motivatie,
bevlogenheid, etc. Het feit dat zoveel mensen in de zorg bornput zijn of ernstige stress
vertonen, komt m.i. niel zozeer door het feit, dat ze zo hard moeten werken. Dat valt wel
mee, ook gezien de relatief weinig uren die gemaakt moeten worden, maar veeleer omdat ze
de dingen die ze moeten doen, niet goed kunnen of mogen doen. Ook zij raken gefrustreerd
door het gegeven datze weinig aandacht aan de cliënt kunnen besteden. Daar hebben ze al
net zo veel last van als de cliënt zelÍ. Zoals ze er ook veel last van hebben, dat hen te weinig
eigen verantwoordelijkheid gegeven wordt en vaak geen eigen gebied hebben, waar ze zelf
mogen besluiten wat goed is om te doen af te laten.
ln de lijn van dit betoog lijkt mij, dat het een doodlopende weg zal blijken te zijn, als we -
gegeven de wachtlijsten en de schaarste overal in de zorg - ons heil blijven zoeken in de
pogingen de arbeidsproductiviteit te verhogen, schaalvoordelen willen blijven halen uit fusies,
een nog efficiëntere arbeidsorganisatie te implementeren. Veel efíectiever lijkt mij te mikken
op een nieuwe spiritualiteit, waarin mensen weer een missie voelen in hun werk, waarin ze
enthousiast kunnen worden voor hun werk.
Afscheid nemen van het paradigma van de functionele rationaliteit en het opbouwen van
een zorgeigen paradigma zal m.i. de fundamentele opdracht worden voor de komende jaren.
Opnieuw zal het belang moeten worden benadrukt van basale waarden in de zorg, zoals
compassie, toewijding, solidariteit en relatíe.
De eerst geroepenen voor dit karwij zijn m.i. de bestuurden en de leidinggevers.
Leiding geven is ook leiding geven aan het denken: het onderbouwen van de praktijk met
een evenwichtige ideologie. De bouwstenen voor deze ideologie worden vooral gevonden in
de praktijk van de eígen medewerkers. Vanuit de creatieve ruimte van begeleiders en
ondersteuners worden zeer vele interessante elementen aangedragen voor een gezonde
werkgemeenschap. Ook en met name geestelijke verzorgers hebben hierin een belangrijke
rol te vervullen. lk zeg dat niet alleen vandaag om der wille van de gelegenheid dat vele
geestelijke verzorgers in de zaal zitten, maar vooral omdat ik vind, dat naast de taak om
bewoners bij te staan in hun existentiële problematiek, geestelijke verzorgers in het hart van
de organisatie de behoeders van de zorgcultuur díenen te zijn en gedachten aan zouden
moeten reíken aan de verantwoordelijke leiders hoe vorderingen gemaakt zouden kunnen
worden in de richting van een doorleefde identiteit van de instelling. Alleen een enthousiaste
beleving van die identiteit leidt tot een blije werkgemeenschap waar in alle relativiteít en met
humor een leefklimaat bereikt kan worden, die weldadig aandoet voor cliënten en
medewerkers.
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Nu moet toch ook gezegd worden, dat het de instellingen en deszelfder leiders niet
gemakkelijk gemaakt wordt om aan het thema van deze middag (zin blijven zien), te werken.
Veel zit tegen. We hadden het al over de heersende ideologiè, die doorzien moet worden,
bestreden en vervangen. Voonruaar geen geringe opdracht. Maar ook de overheid is niet
bepaald onze grootste compagnon in het nemen van de hindernissen op weg naar een
bezielde organisatie. De overheid treft de blaam - als eerste aanhanger van heiparadigma
van de functionele rationaliteit - alles in het werk gesteld te hebben, om de motivatie uit de
zorg weg te saneren. Ik denk dan uiteraard aan de ongehoorde regelzucht, de verregaande
bureaucratisering, het georganiseerde wantrouwen, waarmee de zorgsector - naast andere
sectoren - is bejegend. Maar meer nog venvijt ik de overheid, dat ze geen zorgbeleid
gevoerd heeft maar eerder een beleid ten aanzien van de zorg. En dat is heel iets anders. Te
veel heeft de overheid de laatste decennia de zorg gebruikt, resp. misbruikt om
doelstellingen te bereiken, die met de zorg als zodanig niets van doen hadden: nationale
bezuinigingen die in de overheidssector natuurlijk gemakkelijker te halen waren dan elders;
reductie van'sociale lasterll arbeidsmarktbeleid; verkleining van het bruto-netto-traject in de
inkomens, etc. We hebben niet het fiere gevoel gehad dat we een gewaardeerde voorziening
waren, waar Nederland trots op kon zijn. We waren eerder een sociale last dan en sociale
rijkdom. Op zijn best waren we en zijn we bemiddelaars tussen de behoeften van de burger
en de bevrediging daarvan.
De zin blijven zien in de organisatie zal alleen lukken als we weer zorgondernemingen
mogen ziin met een voldoende eigen bevoegdheid en eigen bereik, met een
overheidsonafhankelijke identiteit. Op die manier wordt het milieu geschapen en het klimaat
waarin een zorgcultuur kan gedijen waar we allemaal naar streven.
Als ik het goed heb begrepen, zal Werner van de Wouw een functie als geestelijke verzorger
aanvaarden in een algemeen ziekenhuid. Meer nog dan in de care, wordt de cure geteistèrd
door het virus van de rationele functionaliteit.
Meer nog dan in de relatieve rust van de gehandicaptenzorg zijn de zaken die deze middag
aan de orde zijn van toepassing in een ziekenhuis. Het hjkt mij een geweldige uitdaging om
daar de idealen te helpen verwezenlijken die ook in
deze organisatie hem hebben bewogen.
lk dank U voor Uw aandacht.

Horn, 26 juni 2002.


