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CLIENTENRAAD SOCIAAL DOMEIN

Het smalle pad van onze beschaving kent nogal wat hindernissen. En toch zijn we er van overtuigd
dat we dat ingewikkelde pad af moeten lopen. Niet het katholieke smalle pad van aardse
verlokkingen. Nee, een pad, waarin de stedelijke samenleving binnen haar muren problemen oplost
en voorkomt. Waar de inwoners mensen vrijstellen om problemen op te sporen, belangen af te wegen
en als verstandig scheidsrechter te oordelen. Een pad van luisteren hoe het beter kan, zoeken naar
structurele verbetering en oplossing van gevallen.
Dat is weinig spectaculair werk, het is taaie materie boordevol schrijnende probleemgevallen en
waarbij het ene probleem altijd gepaard gaat met het volgende probleem. Werk, dat in de schaduw
van privacy moet plaatsvinden. Het leven is niet eenvoudig en wanneer je niet alles op orde hebt
ontspoort het meestal op veel fronten tegelijk. Het feit, dat een groot deel van de
zorgverantwoordelijkheid is gedecentraliseerd naar de gemeentes biedt geweldige kansen om de
effectiviteit te vergroten, om vroeger in te grijpen en om warmer bij te staan.
Alles hangt daarbij af van de inzet van de plaatselijke belangenorganisaties om integer te werken,
effectief te rapporteren en om zorgverlening en cliënt centraal te blijven stellen in plaats van het eigen
gelijk dat in de politiek vaak de nadruk heeft. En over de politiek gesproken…….
In de Verenigde Staten is dat smalle pad verlaten. Gekozen is voor een ruime asfaltbaan. De
ingezworen president, behangen met individuele macht, heeft ontdekt dat de 140 karakters van een
twitterbericht hem in staat stellen de beurzen te laten sidderen, de NAVO te laten ontploffen of de
aankoopprijzen van de JSF met miljarden te laten slinken.
Die overmoed heeft hem zover gebracht om Obama’s ziektekostenverzekering van 20 miljoen
Amerikanen weer af te gaan schaffen.
Het is goed ons bij tijd en wijle te realiseren hoeveel onmenselijker het kan. Een extra stimulans om
ons smalle pad te volgen en inwoners van onze stad en regio een fijn en welvarend bestaan te bieden.
Ja en dat kost zweet: helemaal niet erg.
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