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Uitreiking Hertog Jan

Hertog Jan
Uit handen van commissaris van de koningin H. Maij-Weggen kreeg Harrie Kemps de hoge Brabantse onderscheiding Hertog Jan uitgereikt. En niet voor niets, blijkt uit haar typeringen: ‘Inspirerend, voortvarend, enthousiast,
vechtlustig, een man met visie die mensen bij elkaar houdt. Een doorzetter. Iemand met aandacht voor de
menselijke maat. Vasthoudend heeft hij PRVMZ op de kaart gezet’.
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Piet Verbraak
Liefde en passie in de zorg in plaats van kille regels… dit
werd op het symposium treffend geïllustreerd aan de hand
van een aantal filmpjes. Zoals over de man van 74 die al 40
jaar liefdevol voor zijn vrouw zorgt die aan MS lijdt. Door een
verandering van de regels krijgt hij plotseling minder steun.
Piet Verbraak (GGzE) zei tijdens het symposium daarover: ‘De
professional moet niet de regels toepassen, maar weten wanneer hij een uitzondering moet maken’.
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REGEL EN UITZONDERING

kwetsbare relatie tussen mensen
is waarin waarden en waardenoriëntaties een grote rol spelen’.
In tegenstelling tot de ons omringende landen speelt in Nederland het maatschappelijk middenveld een grote rol. ‘We zitten
op een breukvlak waarin de zorg
weer indaalt in het private
domein: de familie en de markt’.
Van de Donk is niet tegen marktwerking in de zorg. ‘Marktwerking kan ook weldadig werken.
Tegen instituten die slechts zichzelf in stand lijken te houden,
die alleen maar papier schuiven,
moeten we zeggen: uw tijd is om.
U presteert of we maken er een
einde aan als samenleving. De
jeugdzorg is aan de beurt, wat
mij betreft.’
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Van de Donk waarschuwt voor
een overdosis economisering en
vraagsturing. Een te eenzijdige
opvatting daarvan doet onvoldoende recht aan de zorg. Van de
Donk wil liefde en loyaliteit
terug. ‘Iedere strategie om passie,
zorg en loyaliteit in ons zorgsysteem terug te krijgen, vraagt
om een visie op gemeenschapswerking, op de verantwoordelijkheid die wij hebben voor jongeren, ouderen en mindervalide
mensen.’ Marktwerking dient in
die gemeenschapswerking te
worden ingebed. ‘Onze traditie
maakt slimme samenhangen
daartussen mogelijk.’
‘Meer Brabants dan Haags’
De zorg kan niet met de rug naar
de rest van de samenleving toe
gaan staan. Systemen, waaronder
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‘Terug naar de
menselijke maat’
de zorg, moeten herijkt worden
in het licht van de enorme economische uitdaging die ons te
wachten. ‘In ons land is daarvoor
nog maar 1% van het benodigde
urgentiegevoel aanwezig.’
Van de Donk is verklaard voorstander van een decentraal
bestuursmodel. ‘Dat biedt het
realiseren van fundamentele veranderingen (zoals in de zorg)
meer kans van slagen dan een
centraal model’. Ik ben niet van
de Haagse school, die altijd met
goede bedoelingen maar meestal
met tragische gevolgen probeert
onze samenleving te besturen’.
Nee, dan de Brabantse school.
‘Die bewaart en koestert wat
dierbaar is en gaat intelligenter
met tradities om dan de rest van
Nederland.’

In ‘Terug naar de menselijke
maat’ blikt Harrie Kemps terug
op 30 jaar nauwe betrokkenheid
bij veranderingsprocessen in de
zorg in Brabant en schetst hij een
toekomstperspectief. Dat levert
geen pessimistisch beeld op. ‘De
sociale dimensie is helemaal niet
verloren, maar we moeten er
nieuwe vormen voor vinden’.
Ondanks de Wmo, die gemeenten meer taken toebedeelt, wordt
de rol van de provincie op zorggebied zeker niet minder, denkt
Kemps. ‘Naar het voorbeeld van
streekplannen zou de provincie
kunnen streven naar de ontwikkeling van sociale streekplannen,
waarin uitgangspunten voor een
samenhangende infrastructuur
op gebied van wonen, zorg en
welzijn worden gedefinieerd. De
plannen van lokale en regionale
spelers kunnen daaraan dan worden getoetst’.
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Het streekplan zou niet dwingend maar stimulerend moeten
zijn. ‘Een trekker of stimulator
die geen deelbelang heeft bij het
integrale proces (de provincie)
kan uitstekende diensten bewijzen. Uiteindelijk zullen de provinciale taken wat betreft het
zorgdossier dus niet minder worden, maar juist breder en belangrijker’.
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