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Jeugdzorg
Dat de decentralisering van Jeugd-
zorg de nodige, en waarschijnlijk
ook onnodige, problemen zou op-
leveren was bekend bij de ingewij-
den. Dat de jeugdzorg voor een
jongere uit Eindhoven anders
wordt geregeld en/of gefinancierd
dan voor een jongere uit Helmond
valt niet uit te leggen.
Mét die decentralisatie moet er
ook bezuinigd worden. Als we nu
lezen dat gemeenteambtenaren

- zeg maar buren, familieleden en
andere bekenden - de gegevens
moeten kunnen inzien en beoor-
delen, zal die bezuiniging wel ge-
haald worden! Het lijkt mij meer
dan logisch dat ouderen en jonge-
ren er wel drie keer over zullen na-
denken alvorens de drempel van
het jeugdzorggebeuren te over-
schrijden. Of problemen daarmee
worden voorkomen of opgelost
waag ik te betwijfelen. Wel wordt
de kans een stuk groter dat de be-
zuinigingsdoelstelling wordt ge-
haald. Is dat wat we met elkaar
willen?

Rijn Borgwat
(oud-jeugdhulpverlener)

Eindhoven

Hoofdpijndossiers
Staf Depla,wethouder van financi-
ën en dus eindverantwoordelijke
voor de gemeentelijke geldpot, ba-
gatelliseert het tekort van 12 mil-
joen in de begroting van de Inter-
nationale School. Zijn oplossing

heeft hij echter snel bij de hand,
want de besparing op de energie-
kosten zou de helft van dat foutje
wegpoetsen en het restant wordt
verhaald op het externe adviesbu-
reau. Het adviesbureau raad ik aan
om even Apeldoorn te bellen om
te informeren of de verzekeringen
toereikend zijn voor dit debacle.

Van de andere kant is het een
goed gebruik dat begrotingen
eerst worden gecontroleerd en
dan pas wordt gesanctioneerd
voordat er met de bouw wordt ge-
start.
De gemeente Eindhoven heeft
een aantal hoofdpijndossiers
waar nog veel bloed uit kan
vloeien, te denken aan onder
andere het Muziekgebouw, de ijs-
baan, het Van Abbemuseum,
het tonnen verslindende oude
TD-gebouw en niet te vergeten
de aangekochte, braakliggende
bouwgronden waarop moet wor-
den afgeschreven.
Het wordt hoog tijd dat de ge-
meenteraad wakker wordt en
kritische vragen gaat stellen over
her gemeentelijke beleid
inzake mogelijke financiële lijken
die uit de kast kunnen rollen,
want Griekse toestanden kunnen
we niet gebruiken in Lampegat.

Ben Geerts
Eindhoven

Aflossen
In aansluiting op het stukje in het
ED van 23 juli: Is het wel zo slim
om extra af te lossen, voor sommi-
gen (vooral ouderen) zeker niet.
Indien we netjes onze hypotheek
aflossen en we komen zonder
werk – in deze tijd zeker niet on-
denkbaar – dan heeft onze rege-
ring beslist om de WW in te kor-
ten. Na de WW (die korter duurt)
heb je recht op een sociale dienst-
uitkering. Deze zegt echter: wilt u
eerst uw overwaarde op uw wo-
ning opeten. Zodra deze op is,
kunt u terugkomen.
Als 50-plus kom je nu ook bijna
niet meer aan het werk. Heb je
geen overwaarde dan wordt
je wel geholpen. Wat heeft het
daarom voor nut om als oudere af
te lossen? Ik zelf ben nu 50 jaar en
los om deze reden niet meer af en
gebruik mijn geld nu om te leven.

Theo Hageman
Eindhoven

door Willem Vermeulen en
Raf Daenen

D e samenleving veran-
dert snel als gevolg van
technologische innova-
ties, internationalise-

ring, religieuze en culturele bewe-
gingen, nieuwe wetgeving en eco-
nomische verhoudingen. Organisa-
ties moeten mee veranderen met
de dynamiek van de netwerksa-
menleving om te kunnen blijven
voortbestaan. Op een aantal terrei-
nen zullen netwerkorganisaties de
traditionele organisaties gaan ver-
dringen. De vraag is, hoe kunnen
we in deze turbulentie de samen-
leving prettig leefbaar houden?

Er is een grote groep mensen
die zich de speelbal van verande-
ringen voelt. Zij worden uit hun
comfortzone gehaald, omdat de
huidige maatschappij andere ei-
sen stelt. Ook als men verande-
ringsgezind is betekent dit niet au-
tomatisch dat men uit zichzelf het
eigen gedrag verandert. De mees-
te mensen houden vast aan ge-
woontes die ze hebben ontwik-
keld. Het blijkt dat de meeste men-
sen graag tenminste drie zekerhe-
den willen behouden: hun finan-
ciële zekerheid, de zekerheid dat
ze de goede hulp krijgen bij ge-
zondheidsproblemen en de zeker-
heid dat hun meest intieme rela-
ties niet verstoord worden.

Er is ook een groep mensen die

actief op zoek gaat naar een ande-
re rol in de samenleving. Zij ont-
plooien initiatieven of sluiten er
op aan om iets in de maatschappij
te verbeteren. Vaak gebeurt dat op
lokaal niveau; een ontmoetings-
huis, voedselbank, opvang voor
kinderen, kunstenaarsinitiatieven,
enz. Het betreft initiatiefnemers
die willen verbinden. Vaak uit so-
ciale en idealistische motieven.
Dat wil niet zeggen dat het altijd
non profit gebeurt of zonder ei-
genbelang. Door de minder bu-
reaucratische aanpak kan er vaak
sneller en slagvaardiger worden
gehandeld vanuit netwerkorgani-
saties die uit burgerinitiatieven
zijn ontstaan.

De relatie tussen overheid en
burgers is aan verandering onder-
hevig en is door sommige ontwik-
kelingen onder spanning komen

staan. Vertegenwoordigers van de
overheid verwachten dat burgers
meer zaken zelf gaan regelen, ter-
wijl veel burgers duidelijke kaders
en richtlijnen wensen, evenals de
nodige ondersteuning bij vragen
of bij het oplossen van proble-
men. Dit los je niet op door enke-
le sites met FAQ’s.

Verder wordt vanuit de over-
heid ook verschil gemaakt, niet
elk eigen initiatief uit de samenle-
ving wordt ondersteund. Er wor-
den bepaalde eisen aan wenselijke
initiatieven gesteld. Sturing en
controle wordt door veel burgers
noodzakelijk geacht. Burgers kun-
nen worden betrokken of onder-
steund bij activiteiten waar zij
goed in zijn. De kwaliteit van de
uitvoering van activiteiten ligt
vaak in de samenleving zelf.

Van de overheid wordt ver-

wacht dat ze het belang van elke
burger dient, maar ook het alge-
meen belang dient. Daarbij moet
de overheid consistent zijn in het
nakomen van gemaakte afspraken
of al dan niet terecht gedane belof-
ten. Van de overheid wordt ook
verwacht dat ze specifiek invul-
ling geeft aan de groep die niet of
tijdelijk niet goed kan meekomen
in de samenleving, en de groep
die niet wil meedoen, maar wel
de vruchten wil plukken. Voor de
eerste groep moet de overheid ga-
ranties bieden voor voorzieningen
zoals speciaal onderwijs, zorg aan
huis, en hulpmiddelen, werk- en
opvangvoorzieningen. Ten aan-
zien van de andere groep wordt
een controlerende en corrigeren-
de rol en een consequente aanpak
verwacht.

We moeten ons realiseren dat

het vormgeven aan de samenle-
ving mensenwerk is, en dat daar-
bij fouten gemaakt kunnen en zul-
len worden. Maar als we bereid
zijn daar van te leren en elkaar er
eerlijk en open op aan te spreken,
kunnen we in verbondenheid met
elkaar een samenleving realiseren
waarin mensen niet buitengeslo-
ten worden en zich kunnen ont-
plooien. In een maatschappij waar
deze basishouding ontbreekt, ver-
vallen we in juridische procedures
en een controlebureaucratie die
het goed en prettig samenleven
op het spel zet.

Willem Vermeulen is psycholoog,
Raf Daenen wethouder in Oirschot
en docent aan Fontys Sociale Stu-
dies. Samen schreven ze het boek
‘Perspectief op maatschappij in cri-
sis’ (2011).

De opinie-pagina’s zijn een
platform voor debat. De verhalen
worden, op eigen initiatief of op
uitnodiging geschreven door
redacteuren of gastschrijvers.
Lezersbrieven dienen bij voorkeur
niet langer te zijn dan 250 woor-
den. Bijdragen kunt u sturen naar
opinie@ed.nl of redactie Opinie,
postbus 534, 5600 AM, Eindhoven

De overheid moet
garanties bieden
voor voorzieningen
zoals zorg en
hulpmiddelen aan
huis.

Brieven

● De relatie tussen overheid en burger is onder spanning komen staan

Er is een grote groep mensen
die zich de speelbal van
veranderingen voelt. Zij
worden uit hun comfortzone
gehaald.

� � �

� Wethouder Depla van Eindhoven.
foto Rens van Mierlo

� Een thuiszorgmedewerkster laat een cliënt in Den Haag drinken. Zorg aan huis moet in een samenleving gegarandeerd zijn. foto Roos Koole/ANP

Hoe houden we het leefbaar?


