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Voordracht bij het afscheid van Gury Douma - 29 juni 2021 

De “vraag” centraal, hoe moeilijk is dat? 

 

 

Beste mensen, Beste Gury, 

 

Heel veel dank voor jouw uitnodiging om vandaag bij jouw afscheid 

van Dynamo, een voordracht te mogen verzorgen. Een grote eer. 

En een vraag waar ik echt wel even over na heb moeten denken… 

Want jij hoopt misschien wel op weer zo’n spetterende trendwatch, 

net als in 2010, toen ik voor het Dynamo-congres een presentatie 

verzorgde over de tijdgeest en de kansen en bedreigingen die 

daaruit voortkwamen voor (toen nog) Welzijn Nieuwe Stijl…  

 

Zo’n spetterende Trendwatch doe ik vandaag niet. Wel zal ik jullie 

meenemen in mijn nog altijd voortdurende zoektocht naar het 

antwoord op de vraag: wat maakt het zo moeilijk om in het “sociaal 

domein” werkelijk de “vraag” (van de klant, inwoner, burger), of 

hipper gezegd “de bedoeling” centraal te stellen. Ogenschijnlijk 

misschien een héél ander onderwerp. Voor mij echter een puzzel 

die direct in het verlengde ligt van de ontwikkelingen die ik in 2010 

voor Dynamo beschreef. 

 

In 2010 beschreef ik voor Dynamo hoe zaken als tweedeling, de rol 

van social media, polarisatie, gebrek aan controle, een 

terugtredende overheid, de focus op handhaving, en het neoliberale 

frame van de “eigen verantwoordelijkheid” een mega opgave 

zouden opleveren ten aanzien van welzijn. Een opgave die vroeg 

om een nieuw “sociaal contract”. Grootste risico’s die ik toen immers 

zag in de relatie overheid / burger waren het gebrek aan 

wederkerigheid, gebrek aan vertrouwen, en een overheid die van 

bovenaf oplegt en bepaalt hoe eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid eruit moeten zien, daarmee in zekere zin die 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid juist ondermijnend.  
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In de afgelopen 10 jaar heb ik nog een aantal keer mogen bijdragen 

aan strategische sessies van Dynamo. En hebben Gury en ik een 

paar keer koffie gedronken. We vonden elkaar in onze 

verwondering over de puzzels van de decentralisaties, over de klem 

waarin uitvoeringsorganisaties moesten opereren tussen target en 

maatschappelijke ambities, en in ons mensbeeld dat de meeste 

burgers deugen; ook de kwetsbare, ook die met een handicap of 

een psychische of sociale kwetsbaarheid. In onze gesprekken 

domineerde het ‘geloof’ dat als je nou maar werkelijk de vraag van 

die inwoner/burger of hoe je m maar noemen wilt centraal zou 

kunnen stellen, je veel meer, goedkoper en effectiever zou kunnen 

betekenen voor mensen, voor de stad, voor heel Nederland! Maar 

tussen droom en daad…  

Gury, deze verkenning naar de vraag waarom het toch zo moeilijk is 

de vraag van de burger/inwoner werkelijk centraal te stellen, is voor 

jou! En voor alle anderen die hierna met dit vraagstuk verder leven. 

 

--- 

We hebben er allemaal dagelijks onze monden, computers en 

harten van vol: de cliënt centraal stellen…  

Toch blijkt uit bijna elk onderzoek dat meer dan 30% van alle 

mensen die voor hun zelfredzaamheid afhankelijk zijn van zorg en 

ondersteuning, zich onvoldoende in hun vraag gezien, gehoord en 

(h)erkend voelt. Pijnlijk voor iedereen die het betreft. 

 

De komende 20 minuten zal ik jullie aan de hand van een viertal 

stellingen en een vraag meenemen in mijn reflectie op de kansen 

en onmogelijkheden van het centraal stellen van het zo vurig 

gewenste inwoners-perspectief in ons mooie en goede werk... 
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Voor wie mij niet kent: Ik ben Illya Soffer.  

Na mijn studie politicologie, werkte ik als communicatie en 

organisatieadviseur vooral voor maatschappelijke organisaties. 

Intussen kreeg ik twee kinderen, de oudste met downsyndroom.  

Daar wilde ik dus niet ook mijn werk van maken, maar het bloed 

kroop waar het niet gaan kon. Zo werd ik in 2014 directeur van 

Ieder(in).  

Ieder(in) is de koepelorganisatie voor mensen met een Lichamelijke 

beperking, Verstandelijke beperking, Zintuigelijke beperking, 

ontwikkelingsstoornis of chronische aandoening. Van hen zit ca 5 a 

10% in de WLZ, en de overige 90% in Jeugdwet, WMO en ZVW en 

combinaties daarvan.  

Bijna 2 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke, 

psychische of zintuigelijke beperking, zijn sinds 2015 voor zorg, 

ondersteuning en participatie aangewezen op gemeenten, 

zorgverzekeraars en tal van uitvoerende organisaties. Dat pakt voor 

een substantieel deel van hen, slecht uit. 

Extra pijnlijk is het dat door het uitblijven van passende zorg, de 

zorgzwaarte toeneemt, zorgkosten stijgen en participatie afneemt. 

Sinds 2015 is onder onze brede achterban het aantal crisis-

plaatsingen, dak- en thuislozen, personen met verward gedrag, 

thuiszitters, zorgmijders, vrijstellingen uit onderwijs en overbelaste 

mantelzorgers, sterk toegenomen.  

Gebrek aan herkenning van de impact van een ziekte of beperking 

en structurele overvraging van mensen en hun naasten, blijkt de 

belangrijkste voorspeller van escalatie. Welke geëscaleerde casus 

je ook uitpluist; doorgaans is de zorgvraag al gestruikeld voor de 

poort, bij het allereerste contact…  

We spreken met groot gemak over “de cliënt centraal”, 

“persoonsgerichte zorg” en “de bedoeling”. Maar hoe moeilijk is het, 

om werkelijk vanuit de bedoeling en de bedoelde inwoner te denken 

en werken?  
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1. Met de beste bedoelingen raakt de bedoeling uit beeld 

 

We zijn er in zorg en welzijn diep van doordrongen dat bij alles wat 

we doen de vraag van een inwoner, als bedoeling en als bedoelde, 

centraal moet staan, en toch raakt – met de allerbeste bedoelingen 

- diezelfde vraag dus razendsnel uit beeld. En dat is dan ook 

meteen mijn eerste stelling. Niemand is moedwillig bezig de vraag 

niet centraal te stellen. Sterker nog. Ondanks al onze inspanningen 

het goede te doen voor onze inwoner, burger, cliënt (of hoe we hem 

ook noemen), slaan we onbedoeld de plank, behoorlijk vaak nog 

ontzettend mis.  

Dat de mens en zijn of haar vraag werkelijk centraal zou moeten 

staan lijkt misschien voor de hand liggend. Maar dat is het helemaal 

niet. Het is helemaal nog niet zo heel lang geleden dat als het ging 

om de ondersteuning van mensen met een beperking of 

‘kwetsbaarheid’ het Medisch Model en/of de Liefdadigheid 

domineerden. Zolang er nog iets te sleutelen, repareren, of fixen 

was aan het individu verbleven mensen in instituten met 

verpleegsters met witte jassen aan. Was er nog iets sociaal te 

verheffen of herstellen, verbleven mensen in een soort her-opvoed-

werkplaatsen. En waren die mogelijkheden uitgeput, restte 

liefdadigheid en verzorgingsstaat. Waar de opvatting heerst dat 

mensen met spreekwoordelijke ‘vlekjes’ zich gelukkig en dankbaar 

mogen prijzen dat zij worden ‘verzorgd’ en beschermd.  

 

Hoezeer we de mond ook vol hebben van de vermaatschappelijking 

van zorg… In de praktijk klooien we tussen de verschillende 

zorgwetten, professionele opvattingen, sturingsmodellen, 

maatschappijvisies, zuilen, en financiële prikkels en 

verantwoordingsmodellen. De inwoner, burger, cliënt, patiënt, 

gehandicapte die uiteraard niet past in dit patat-snijders-denken, 

trekt daarbij altijd aan het kortste eind. En zo komt de bedoeling – 

en het doen wat nodig is -, dus onbedoeld vaak in de knel. 
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2. Systeemwereld versus Leefwereld; the survival of the fitting 

 

Veel casuïstiek die bij ons binnenkomt, blijft me ontroeren en 

onthutsen. Vaak zijn ze zó ontzettend symbolisch voor hoe het gaat 

en werkt in de zorg en ondersteuning. Er wordt wel naar de vraag 

geluisterd, maar hij wordt niet gehoord en er komt zelden een 

werkelijk passend antwoord!  

Het resultaat is dat de mens dat níet krijgt wat hij nodig heeft, en 

hoe verontrustend: de rekening voor wat die burger wel krijgt aan 

zorg en ondersteuning vermoedelijk vele malen hoger is, dan de 

oorspronkelijke vraag. Zijn professionals hier doof, stellen mensen 

belachelijke eisen, zijn de protocollen onredelijk?  

Nee, allemaal niet… we zijn alleen gevangen geraakt in de klem 

tussen vraag en aanbod. Waarbij de vraag – of misschien moet ik 

wel zeggen: de mens - sneuvelt als deze niet echt in het aanbod 

past.  

 

De survival of the fitting, heb ik dat wel eens genoemd. 

 

De spanning tussen een liberaal perspectief (iedereen doet mee en 

draagt bij) en een sociaal perspectief (wij zorgen voor de aller-

zwakste) is nergens zo voelbaar als in de zorg voor mensen met 

een ziekte, beperking of kwetsbaarheid.  

Linksom moeten mensen opscheppen over hoe goed ze meedoen, 

rechtsom moeten ze afscheppen hoe slecht het met hen gaat om 

ondersteuning te krijgen die nodig is om zelfredzaam te zijn of 

blijven. En in het midden staat iedereen met lege handen.  

Onze taal en ons handelen zijn ervan doordrenkt en doordrongen. 

Zodra het maar enigszins kan moet je zelfredzaam zijn, 

participeren, eigen regie nemen en je eigen kracht inzetten.  

En je kunt alleen die zorg krijgen, die past in de opvatting van wat 

goede zorg is en voor wie die zorg bedoeld is. En je moet het lekker 

zelf uitzoeken, als er voor jou geen passend zorgaanbod is; ook al 

heb je wel een zorgvraag. 
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De werkelijkheid van de systeemwereld dwingt ons vaak tot 

“vierkante” en “hoekige” praktijk. Tot standaardiseren, tot normeren, 

tot protocolleren, tot reguleren. Maar “normaal” is zo smal 

geworden, en “speciaal” zijn voelt zo schaamtevol, dat bijna 

iedereen zich tekort voelt schieten… De werkelijkheid van de 

leefwereld van mensen met kwetsbaarheden is veel “ronder” en 

meer “fluïde”. Maar fluïditeit past zo verrekt slecht bij het aanbod, 

het geld, de sturing en het ‘systeem’…  

 

 

3. De cliënt als mikpunt ipv startpunt van beleid 

 

Dat de cliënt richtpunt, eindpunt, mikpunt en object van beleid is, en 

bijna nooit het uitgangspunt, startpunt en subject in beleid, is 

misschien wel de hardnekkigste paradox. En een grote barrière om 

in ons werken, denken en handelen, het cliëntperspectief werkelijk 

leidend te maken. De ondersteuning helemaal dienend te maken 

aan de cliënt, in plaats van de cliënt passend in het aanbod. Dat 

vraagt een grote doorbraak.  

Het VN-Verdrag Handicap bepleit die doorbraak. En het bestuderen 

van dat verdrag kan een inspiratiebron vormen voor het onwrikbaar 

centraal stellen van het cliëntperspectief.  

Artikel 19 van het Verdrag, is het artikel over Independent Living. 

Dat artikel stelt dat waar de samenleving er onvoldoende in slaagt 

de drempels weg te nemen zodat mensen op gelijke voet kunnen 

deelnemen, persoonlijke maatwerk dit alsnog moet maken. Dat 

verdrag dat gaat dus echt ergens over:  

• Over dat niet de persoon met een beperking beperkt is, maar de 

samenleving drempels opwerpt die de overheid moet slechten.  

• Over dat niet de persoon met een beperking zijn best moet doen 

om in de gewone wereld te passen, maar dat de gewone wereld 

zich moet realiseren dat de uitzondering de regel is; en wij 

allemaal één samenleving zijn.  
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• Het verdrag stelt ook dat kunnen kiezen, hoe je participeert, 

woont en leeft, en hoe jouw zorg en ondersteuning wordt vorm 

gegeven, geen gunst is maar een mensenrecht. En dat mensen 

met een beperking moeten worden betrokken bij Alles wat hen 

aangaat. Of zoals Ghandi het stelde:  

 

“Whatever you do for me but without me, you do against me”. 

Mahatma Gandhi, 1869-1948. 

 

 

4. Je staat niet in de file – Je bent de file  

 

Als concept, mooie quote of theorie kunnen we hier best mee uit de 

voeten, maar in de praktijk en in de systeemwereld hebben we 

daarin echt nog een lange weg te gaan.  

Tussen de droom van het centraal stellen van de cliënt staan wetten 

in de weg en praktische bezwaren. En inkoopprocedures, en niet 

sluitende begrotingen. Maar ook tal van beroepsopvattingen, 

normen en aannames en patronen die diep besloten liggen in het 

systeem maar ook in onszelf, in mijzelf.  

Ik weet zeker dat de uitwassen van die paradox tussen “de 

bedoeling en de goede bedoelingen”, ook jullie dagelijks raakt. Maar 

we weten gewoonweg niet waar te beginnen met het doorbreken 

van die systemen, die paradoxen en die klem. We – ik spreek hier 

bewust in termen van WE, want ook ik voel me hier door 

aangesproken – voelen ons nietig in het systeem, alleen staan in de 

strijd, stippelen onze omwegen en by-passes uit, proberen against-

all-odds het verschil te maken. Jullie kunnen je vast voorstellen hoe 

ontzettend vaak ik mij, als stem van de ‘burger met een 

kwetsbaarheid’, op alle ministeries, bij gemeenten, bij 

uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders, een roepende in de 

woestijn voel.  
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Op verjaardagen, als mantelzorger, ervaringsdeskundigen, als je 

zelf patiënt bent, in de vertrouwdheid van je vriendenkring, weten 

we zo goed wat er werkelijk toe doet! Weten we zo goed waar het 

systeem knarst en niet klopt. En weten we zo goed waar we tekort 

schieten en het systeem tekort komt. Maar in onze rol als 

bestuurder, directeur, professional, moeten we door. Omdat we niet 

goed weten hoe t anders zou moeten.  

Tijdens een oudejaarsconference van Youp van het Hek een jaar of 

tien geleden, roept hij op een gegeven moment als hij een sketch 

uitspeelt van mopperende forenzen in de file: “Je staat niet in de 

file. Je bent de file!”  

 

Een typering van systeem-machteloosheid ken ik eigenlijk niet. Je 

bent de file! Niet in de file gaan staan, betekent je werk niet kunnen 

doen, wel in de file gaan staan betekent, tandenknarsend 

doorstaan, en een sluiproute nemen betekent vaak: ergens anders 

nieuwe drukte veroorzaken. Toch helpt het besef dat je alleen 

werkelijk íets kunt doorbreken aan een systeem waarin de cliënt zo 

makkelijk uit beeld verdwijnt, als je zèlf begint met dit elke dag te 

voelen, aan te kaarten, te proberen te doorbreken.  

 

 

5. How to Rock the boat, without falling out!? 

Maar hoe doe je dat, en waar leidt dat toe, en wanneer doe je het 

nou echt goed? Bij Ieder(in) krijgen we vaak de vraag naar goede 

voorbeelden. Die komen uiteraard niet in overvloed bij ons: wij zijn 

van de kapotte auto’s. Maar als er dan goede voorbeelden en 

mooie verhalen zijn, dan hebben ze altijd één rode draad met elkaar 

gemeen.  

Daar waar cliënten en naasten zich echt gehoord, gezien en 

geholpen voelen, is er altijd íemand – een mens – die ene 

hulpverlener, die ene ambtenaar, die ene schooldirecteur, die ene 

manager, die zich soms “against all odds” hard maakt om het wel 

voor elkaar te krijgen.  
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Iemand die wel luistert, die de regels wel wat wil buigen, die een 

omweg vindt, die steun mobiliseert, die naast en soms achter de 

burger gaat staan… Hoe mooi zou het zijn als iedereen – ook jullie! 

– het weer aan zouden durven om die ene mens te zijn?!  

 

Maar hoe moet je die ene worden, in een systeem waar je zelf 

‘dader’ en ‘slachtoffer’ van bent? Een paar jaar geleden stuitte ik in 

dat kader op een mooi onderzoek van een Amerikaanse 

onderzoekster Debra Meyerson. Haar onderzoeksvraag luidde 

“How to rock the boat, without falling out?” 

 

Haar onderzoek laat zien dat mensen die het verschil willen maken, 

en zich daarin geblokkeerd voelen vaak klem zitten tussen: de 

weerstand die zich opbouwt in zichzelf, of de weerstand die zich 

opbouwt om hen heen. Wie het verschil wil maken in een taai 

systeem wordt immers gemakkelijk ‘uit het systeem geduwd’. Zo 

doen we dat hier niet.  

Meyerson toont aan dat het geheim van het succesvol doorbreken 

van dergelijke taaie patronen, in dit geval de patronen die “de 

bedoeling” in de weg staan, zit in een combinatie van medestanders 

zoeken, en samen hele kleine veranderstappen zetten. Voldoende 

aansluiten bij het systeem om er niet uitgegooid te worden, en 

voldoende afwijken – samen met anderen – om het verschil te 

kunnen maken. En dat vraagt moed, een lange adem en 

persoonlijke en professionele reflectie.  

 

Kortom.  

Als het gaat over de positie van mensen met een ziekte, beperking 

of kwetsbaarheid in Nederland moeten we ons niet rijk rekenen. De 

kwaliteit van medische zorg mag dan best heel behoorlijk zijn. Maar 

de ervaren kwaliteit van leven zeker in het sociaal domein, is niet 

erg hoog en staat ontzettend onder druk. Hun inkomen, hun 

onderwijs- en arbeidsparticipatie, de kwaliteit van hun sociale 

netwerken is structureel veel lager dan dat van mensen zonder 

ziekte of beperking. Kinderen met een ziekte of beperking van hen 
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zelf of een familielid geven hun leven een veel lager rapportcijfer 

dan kinderen voor wie dat niet geldt. Niet vanwege de beperking, 

maar vanwege de onmogelijkheid om daarmee echt mee te kunnen 

doen in de samenleving. 

 

Ik heb jullie in mijn voordracht willen laten zien dat “de bedoeling” 

werkelijk leidend laten zijn helemaal niet zo makkelijk en 

vanzelfsprekend is. We denken dat we het doen, maar we weten 

ook dat we lang niet altijd dat kunnen of durven te doen wat echt 

nodig en gevraagd is. Tot grote frustratie van alle betrokkenen. 

 

Het cliëntperspectief echt leidend laten zijn vraagt omdenken, en 

het doorbreken van de gebruikelijke manieren van denken en 

handelen. Het vraagt vooral ook oprecht luisteren en om 

wederkerige dialoog. Onderling, in de sector, met de inwoner en zijn 

naasten. Een dialoog heeft per definitie uitkomsten die niet op 

voorhand vastliggen. En de zorg en het sociaal domein zijn niet 

bepaald gebouwd op uitkomsten die niet vastliggen… 

Namens iedereen die afhankelijk is van vormen van zorg en 

ondersteuning (en laten we eerlijk zijn: dat worden we uiteindelijk 

bijna allemaal!) vertolk ik vandaag – bij het afscheid van Gury - een 

hartekreet… Wees die ene, die wel het verschil maakt. Wees 

“intelligent ongehoorzaam” (zoals ik het laatst ergens las): door het 

goede te doen, ook al word je verteld om het verkeerde te doen! 
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Ja maar HOE dan… hoor ik jullie vragen. Voor een eerste 

handreiking richting het HOE, wil ik jullie de tips van Debra 

Meyerson van de Tempered Radicals niet onthouden. Haar 

aanbevelingen zijn goud waard voor wie aan de boot wil 

schudden zonder zelf overboord te slaan: 

- Blijf koorddansen tussen aansluiten en afwijken, tussen 

binnen en buiten, tussen aan de boot schudden, en toch 

binnenboord blijven 

- Blijf in staat en bereid om de status quo uit te dagen als je 

ziet dat betere manieren zijn (maar zeg dan niet wat 

anderen moeten doen, maar doe vooral ook zelf het 

andere) 

- Blijf medestanders zoeken, werk samen aan successen; in 

plaats van “dat lastige mens” te worden 

- Conformeer & Rebelleer…  

 

Een betere samenvatting van hoe ik Gury heb zien opereren en hoe 

ik mijzelf daarin ook gezien en herkend heb gevoeld is er niet.  

Voor wie die ene wil zijn, die het verschil maakt: Denk aan Gury 

Douma en … Conformeer & Rebelleer… 

 


