'Ik zie zoveel mooie dingen gebeuren op sociaal terrein'

Vos: mensen hébben
problemen, ze zijn 't niet
HANS WILLEMS
Als Kamerlid gaf ze richting, als wethouder van Amsterdam stuurde ze mee en nu voert Marijke Vos als
voorzitter van de werkgevers in het sociale werk de troepen aan die met de voeten in de modder staan.
,,Een mens ìs nooit een probleem, hooguit heeft hij problemen en kan hij met een klein beetje ondersteuning zijn
leven goed op de rails krijgen.'' Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep voor sociaal werk en maatschappelijke
dienstverlening, vindt dat de veranderingen in de zorg en het sociale werk mooie kansen bieden.
Vos was gisteren op werkbezoek in Friesland, waar ze onder andere sprak met organisaties als Timpaan (welzijn en
maatschappelijk werk), GGZ Friesland, jeugdhulpverleners en MEE Friesland. ,,Ik ben onder de indruk van de
samenwerking die hier groeit bij het doorvoeren van de veranderingen in zorg en welzijn.''
,,Het is goed dat de gemeenten een spilrol krijgen. Zij hebben het beste zicht op individuen en gezinnen die om wat
voor reden dan ook kwetsbaar zijn en daarom een extra zetje nodig hebben. Het wordt wel spannend of de
gemeenten op tijd hun zaakjes voor elkaar krijgen en of de bezuinigingen die ze opgelegd krijgen niet een te zware
wissel trekken.''
Krapte aan tijd en geld zou de o zo noodzakelijke veranderingen kunnen nekken, vreest Vos. ,,Je moet er niet aan
denken dat mensen die zorg nodig hebben buiten beeld raken, op zichzelf worden teruggeworpen en daardoor
uiteindelijk slechter af zijn.''
Zo ver hoeft het niet te komen, maar dan moet er wel heel wat gebeuren. Vos: ,,Er komen wijk- en buurtteams waarin
het sociale werk en de zorg samenwerken, ook met sleutelfiguren als de huisarts. Als die hun werk goed doen, kan er
maatwerk worden geleverd, zodat mensen niet zelf met allerlei verschillende instanties en hulpverleners te maken
krijgen.''
,,Het is jammer dat het kabinet de operatie gepaard laat gaan met een forse bezuiniging. Natuurlijk kan er efficiënter
en goedkoper gewerkt worden, maar daar is wel tijd voor nodig en die wordt de gemeenten nauwelijks gegund.''
Eenvoud en maatwerk zijn wat Marijke Vos betreft sleutelwoorden. ,,En vernieuwing, want dit is een prachtige kans
om zorg en welzijn op een nieuwe manier te organiseren. Hoe geef je mensen weer regie in hun eigen leven, hoe
activeer je ze en wat is er nodig als er complexe problemen spelen waar mensen op eigen kracht niet uitkomen?''
Vos zag er mooie voorbeelden van op haar rondgang in Leeuwarden. Bij GGZ bijvoorbeeld, waar de kantine op het
hoofdkantoor helemaal gerund wordt door cliënten die zo weer gewend raken aan het arbeidsproces. En bij Mind up,
ook van de GGZ en bedoeld om mensen door werk en activering weer ,,in eigen kracht te zetten'', zoals dat vaak
genoemd wordt.
,,Werk is cruciaal, ontdek ik steeds meer. Daarom kan ik ook boos worden als staatssecretaris te luchthartig denkt
over de baankansen van mensen met een beperking. Juist in deze tijd is dat zo moeilijk. We mogen niet te hoge
verwachtingen scheppen. Er zullen altijd mensen blijven die niet op eigen kracht het leven aankunnen.''
Maar Vos wil zeker niet pessimistisch overkomen. ,,Ik zie zoveel mooie dingen gebeuren in het sociaal en
maatschappelijk werk en de zorg. Zoveel mensen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden. Het kan altijd beter,
maar laten we elkaar niet aanpraten dat er in Nederland niet naar elkaar wordt omgezien.''

