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WELZIJN	  EN	  ZORG	  IN	  DE	  STAD:	  
gaat	  het	  anders	  ?	  
-‐	  een	  samenvatting	  -‐	  
	  
Els	  Koster	  begint	  haar	  inleiding	  met	  een	  Chassidische	  vertelling:	  	  
	  
Lang	  gelden	  leefde	  er	  eens	  een	  koning.	  Hij	  was	  een	  goede	  koning,	  
streng	  doch	  rechtvaardig.	  De	  mensen	  waren	  gelukkig	  en	  hadden	  het	  
goed.	  Maar	  ja,	  dat	  bracht	  ook	  veel	  werk	  met	  zich	  mee.	  Want	  om	  dat	  
zo	  te	  houden	  moest	  de	  koning	  flink	  aanpoten.	  Toen	  hij	  oud	  werd	  wilde	  
hij	  er	  dan	  ook	  het	  bijltje	  bij	  neerleggen.	  Dus	  moet	  de	  kroonprins	  aan	  
de	  bak.	  En	  zo	  droeg	  de	  oude	  koning	  zijn	  macht	  over	  aan	  zijn	  oudste	  
zoon,	  de	  kroonprins.	  

	  	  
Trouw	  en	  ijverig	  begon	  de	  jonge	  prins	  aan	  zijn	  zware	  taak.	  Elke	  ochtend	  kwam	  hij	  naar	  zijn	  kantoor	  in	  
het	  Koninklijk	  paleis.	  Hij	  werkte	  hard.	  Maar	  na	  een	  poosje	  begon	  hij	  vermoeidheidsverschijnselen	  te	  
vertonen.	  Dat	  werd	  zelfs	  zo	  erg	  dat	  hij	  op	  een	  ochtend	  zijn	  werkkamer	  binnenkwam,	  zijn	  koffertje	  in	  
de	  hoek	  gooide.	  En	  bovendien	  …,	  tot	  een	  ieders	  verbijstering,	  kleedde	  hij	  zich	  spiernaakt	  uit,	  kroop	  
onder	  zijn	  werktafel	  en	  begon	  te	  kokkelen	  als	  een	  kalkoen.	  Het	  bleek	  al	  gauw	  dat	  dit	  geen	  grapje	  
was.	  Hij	  wilde	  er	  niet	  meer	  onder	  vandaan	  komen.	  En	  hij	  wilde	  ook	  alleen	  maar	  maïskorrels	  eten.	  En	  
zo	  zat	  hij	  daar,	  dag	  in	  dag	  uit.	  	  
	  	  
De	  koning	  liet	  de	  beste	  behandelaars	  komen,	  die	  doorkneed	  waren	  in	  de	  nieuwste	  
behandeltechnieken	  en	  met	  een	  lange	  staat	  van	  dienst.	  De	  één	  na	  de	  ander	  probeerde	  vat	  op	  de	  
kroonprins	  te	  krijgen,	  maar	  allen	  bleven	  zonder	  succes.	  De	  koning	  was	  ten	  einde	  raad.	  
Toen	  meldde	  zich	  op	  een	  dag	  aan	  de	  paleisdeur	  een	  sjofele	  oude	  man.	  Althans,	  hij	  zag	  er	  niet	  erg	  
professioneel	  uit.	  De	  schildwachten	  voor	  het	  paleis	  hadden	  hem	  als	  een	  paar	  keer	  weggestuurd,	  
want	  hij	  viel	  wel	  erg	  uit	  de	  toon,	  tenminste	  van	  uiterlijk.	  “Laat	  hem	  binnen”	  zei	  de	  koning.	  En	  hij	  zei	  
tegen	  de	  man:	  “Wat	  kom	  je	  doen?”	  ”Ik	  kom	  de	  prins	  helpen”.	  “Nou”	  zuchtte	  de	  koning,	  “ik	  weet	  het	  
niet	  meer,	  je	  gaat	  je	  gang	  maar”.	  En,	  wat	  was	  dan	  wel	  de	  behandeling	  die	  de	  sjofele	  man	  te	  bieden	  
had?	  Wel,	  …,	  ook	  hij	  kleedde	  zich,	  evenals	  de	  kroonprins,	  spiernaakt	  uit,	  ging	  naast	  de	  kroonprins	  
onder	  de	  tafel	  zitten	  en	  zei	  dat	  hij	  een	  kalkoen	  was.	  Ook	  hij	  at	  alleen	  nog	  maar	  maïskorrels.	  
	  	  
Die	  twee	  kokkelden	  en	  kokkelden	  en	  leken	  het	  na	  een	  poosje	  best	  plezierig	  te	  hebben	  met	  elkaar.	  
Tot	  op	  een	  dag,	  daar	  onder	  dat	  prinselijk	  bureau,	  de	  sjofele	  therapeut	  tegen	  de	  kroonprins	  zei:	  “Ik	  
krijg	  het	  koud.	  Zullen	  we	  een	  broek	  aantrekken?	  Dat	  praat	  net	  zo	  makkelijk”.	  
En	  zo	  gebeurde	  het	  dat,	  langzaam	  maar	  zeker,	  de	  kroonprins	  terug	  keerde	  naar	  het	  normale	  leven.	  
De	  sjofele	  man	  bleef	  hem	  nog	  af	  en	  toe	  bezoeken	  maar	  de	  kroonprins	  kon	  zijn	  werk	  beter	  aan	  dan	  
ooit.	  	  
	  
Bij	  de	  power-‐point	  presentatie:	  
	  
Essentie	  
De	  essentie	  van	  het	  verhaal	  is	  dat	  de	  sjofele	  man	  en	  de	  kroonprins	  gelijkwaardig	  en	  vindingrijk	  zijn	  en	  
elkaar	  écht	  ontmoeten.	  Ontmoeting,	  zo	  stelt	  Els	  Koster,	  is	  de	  essentie	  van	  het	  werk	  in	  De	  Bakkerij	  en	  
bij	  Libertas	  Leiden.	  De	  relatie	  tussen	  professionals	  en	  hulpvragers	  moet	  gelijkwaardig	  zijn,	  met	  
verantwoordelijkheid	  voor	  elkaar.	  Het	  gaat	  om	  geven	  en	  ontvangen.	  	  
	  
Samen	  voor	  ons	  eigen	  
De	  verzorgingsstaat	  is	  passé,	  we	  leven	  tegenwoordig	  in	  een	  prestatiemaatschappij.	  Er	  wordt	  gekeken	  
naar	  de	  waarde	  van	  de	  mens	  in	  het	  economische	  verkeer.	  Dat	  is	  een	  hard	  feit.	  	  
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60%	  van	  de	  mensen	  wil	  wel	  iets	  doen	  voor	  een	  ander	  en	  43%	  vindt	  dat	  ook	  hun	  eigen	  
verantwoordelijkheid.	  Dat	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek	  ‘Samen	  voor	  ons	  eigen’	  van	  Motivaction	  in	  2011.	  
Er	  is	  dus	  nog	  wel	  voldoende	  potentie	  voor	  het	  samen	  met	  anderen	  werken	  aan	  de	  eigen	  
leefomgeving.	  Libertas	  Leiden	  heeft	  als	  missie	  het	  samen	  werken	  aan	  een	  betrokken	  samenleving:	  
uw	  welzijn	  onze	  zorg.	  	  
	  
Ontmoeting	  
Mensen	  ontmoeten	  elkaar	  werkelijk	  als	  het	  van	  mens	  tot	  mens	  op	  hetzelfde	  niveau	  is.	  Maar	  in	  deze	  
hectische	  maatschappij	  hebben	  mensen	  ook	  behoefte	  aan	  ont	  –	  moeten:	  niet	  steeds	  iets	  te	  moeten,	  
geen	  vaste	  verplichtingen.	  Bijvoorbeeld	  niet	  steeds	  op	  een	  vaste	  tijd	  als	  vrijwilliger	  ergens	  koffie	  
schenken.	  Libertas	  Leiden	  biedt	  de	  mogelijkheden	  elkaar	  te	  ontmoeten,	  faciliteert	  die.	  Bijvoorbeeld	  
in	  	  speeltuinen,	  buurtontmoetingsplekken	  en	  buurtcentra.	  Ook	  de	  kerk	  en	  de	  moskee	  bieden	  de	  
mogelijkheid	  elkaar	  van	  mens	  tot	  mens	  te	  ontmoeten.	  	  
	  
Relatie	  
Mensen	  moeten	  elkaar	  ontmoeten	  in	  een	  wederkerige	  relatie,	  op	  basis	  van	  verantwoordelijkheid	  
voor	  elkaar.	  Er	  is	  veel	  eenzaamheid	  onder	  ouderen	  en	  ook	  onder	  jongeren.	  Vrijwilligers	  kunnen	  
bijdragen	  aan	  het	  verminderen	  daarvan.	  Ter	  wille	  van	  een	  leefbare	  stad	  wil	  Libertas	  Leiden	  mensen	  
includeren,	  vrijwilligerswerk	  aanjagen	  en	  ondersteunen.	  Els	  Koster	  pleit	  voor	  een	  nieuwe	  vorm	  van	  
ruilhandel.	  Bijvoorbeeld	  het	  Zakgeldbureau	  2work4.	  De	  woningcorporaties	  geven	  scholieren	  zakgeld	  
in	  ruil	  voor	  het	  schoonhouden	  van	  de	  woonomgeving.	  De	  jongeren	  verdienen	  er	  niet	  alleen	  geld	  
mee,	  maar	  ook	  een	  stuk	  waardering.	  Zo	  is	  er	  ook	  de	  activiteit	  Buurttalent,	  waarin	  vrijwilligers	  
gevraagd	  worden	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  hun	  buurt,	  met	  hun	  eigen	  talenten	  en	  capaciteiten.	  Ook	  
daarbij	  gaat	  het	  om	  wederkerigheid	  en	  verantwoordelijkheid.	  Professionals	  krijgen	  een	  andere	  rol	  en	  
minder	  tijd:	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  werk	  zal	  door	  vrijwilligers	  gedaan	  moeten	  worden.	  
	  
Positie	  professionals	  
Er	  is	  een	  verschuiving	  gaande	  van	  zorgen	  voor	  naar	  zorgen	  dat.	  Mensen	  moeten	  niet	  langer	  
gepamperd	  worden,	  maar	  in	  hun	  kracht	  komen.	  Bijvoorbeeld	  omkijken	  naar	  hun	  buren	  en	  zorgen	  dat	  
die	  het	  goed	  hebben.	  Libertas	  Leiden	  maakt	  het	  mogelijk	  dat	  allerlei	  initiatieven	  (zorgen	  dat)	  
gerealiseerd	  kunnen	  worden.	  Els	  Koster	  ziet	  hierin	  ook	  een	  rol	  voor	  De	  Bakkerij.	  Organisaties	  en	  
professionals	  kunnen	  niet	  overal	  voor	  zorgen,	  maar	  kunnen	  wel	  naar	  talenten	  zoeken	  en	  middelen	  
aanboren.	  Zij	  hebben	  de	  kennis	  en	  de	  vaardigheden	  om	  talenten	  en	  menskracht	  aan	  te	  jagen,	  te	  
verduurzamen	  en	  er	  vrijwilligers	  voor	  te	  vinden.	  In	  die	  zin	  is	  Libertas	  Leiden	  een	  verbinder	  en	  
facilitator.	  
	  
Resultaat	  
In	  de	  huidige	  maatschappij	  leven	  mensen	  langer	  en	  wonen	  ze	  langer	  zelfstandig.	  Daarom	  moeten	  
hun	  eigen	  krachten	  en	  talenten	  aangeboord	  worden.	  Mensen	  worden	  minder	  afhankelijk	  en	  hebben	  
hun	  zorg	  in	  eigen	  hand.	  Hoewel	  niet	  wetenschappelijk	  aangetoond	  geldt	  de	  slogan:	  ‘1	  ons	  welzijn	  
scheelt	  1	  kilo	  zorg!	  Libertas	  Leiden	  wil	  daarom	  gaan	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  leven.	  Als	  het	  welzijn	  van	  
de	  mensen	  okay	  is,	  doen	  zij	  minder	  een	  beroep	  op	  zorg	  en	  zijn	  zij	  er	  minder	  van	  afhankelijk.	  	  
	  
Gaat	  het	  anders?	  
Els	  Koster	  ziet	  de	  verzorgingshuizen	  al	  verdwijnen.	  Mensen	  blijven	  zelfstandig	  wonen,	  maar	  wel	  met	  
een	  vangnet,	  bijvoorbeeld	  een	  woongroep.	  In	  2030	  is	  25%	  van	  de	  bevolking	  ouder	  dan	  65	  jaar!	  	  	  
De	  woonvormen	  zullen	  beperkt	  collectief	  (ABWZ)	  en	  vooral	  privaat	  (investeerders,banken,	  PGGM,	  
etc.)	  betaald	  worden.	  Mensen	  zullen	  veel	  uit	  eigen	  zak	  moeten	  bijdragen.	  Els	  Koster	  pleit	  voor	  het	  
stapelen	  van	  het	  geld	  van	  de	  overheid	  en	  de	  private	  sector.	  Dan	  is	  meer	  mogelijk.	  
Er	  komt	  een	  verschuiving	  naar	  zorg	  in	  de	  buurt.	  De	  vragen	  zullen	  opgelost	  worden	  in	  de	  wijk,	  door	  
buurtbewoners	  en	  maatschappelijke	  organisaties.	  Libertas	  Leiden	  wil	  wijkwerkers	  leveren	  
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(generalisten)	  die	  van	  alle	  markten	  thuis	  zijn.	  Op	  die	  manier	  wordt	  voorkomen	  dat	  er	  heel	  veel	  
hulpverleners	  (soms	  wel	  22	  specialisten!)	  langs	  komen	  op	  één	  adres.	  
	  
Sleutel	  =	  samen	  en	  wederkerigheid	  
Organisaties	  moeten	  samen	  nieuwe	  dingen	  gaan	  doen	  (co-‐creatie).	  Mensen	  en	  organisaties	  moeten	  
zich	  gaan	  organiseren	  om	  bijvoorbeeld	  samen	  diensten	  te	  gaan	  inkopen	  (coöperatie).	  
Ondanks	  de	  marktwerking	  moet	  er	  samengewerkt	  worden	  (co-‐productie).	  
Voorbeeld	  is	  het	  project	  Zorgflorijnen,	  waarbij	  de	  Rabobank	  en	  PGGM	  samenwerken.	  Mensen	  
kunnen	  sparen	  voor	  diensten	  in	  natura.	  	  
	  
In	  het	  logo	  van	  Libertas	  Leiden	  staan	  cirkels	  van	  mensen	  met	  fiets,	  rollator,	  etc.	  De	  kleur	  rood	  staat	  
voor	  Leiden,	  het	  bruin	  voor	  warmte.	  	  	  
	  
In	  de	  discussie	  komen	  onder	  andere	  de	  volgende	  punten	  aan	  de	  orde:	  
	  

1. Is	  er	  nog	  wel	  tijd	  voor	  vrijwilligerswerk,	  nu	  man	  en	  vrouw	  steeds	  meer	  werken?	  M.a.w.	  wat	  is	  
de	  legitimatie	  om	  te	  zeggen	  ‘jij	  moet	  je	  verantwoordelijkheid	  nemen?	  Els	  Koster:	  als	  mensen	  
de	  keuze	  hebben,	  aan	  hen	  de	  keuze	  gelaten	  wordt,	  dan	  zijn	  ze	  méér	  bereid	  om	  iets	  te	  doen,	  
dan	  wanneer	  ze	  móéten.	  Er	  is	  een	  moment	  van	  kanteling,	  bijvoorbeeld	  de	  60%	  die	  wel	  iets	  
wil	  doen.	  Belangrijk	  is	  hoe	  je	  de	  mensen	  aanspreekt.	  Uit	  onderzoek	  van	  een	  hoogleraar	  
vrijetijdskunde	  blijkt:	  de	  meeste	  mensen	  willen	  niet	  meer	  een	  vaste	  vrijwilligersactiviteit.	  Wel	  
zich	  inzetten,	  maar	  dan	  ingepast	  in	  hun	  agenda	  en	  passend	  bij	  hun	  talent.	  Libertas	  Leiden	  
beoogt	  dit	  met	  Buurttalent.	  Vrijwilligersorganisaties	  kunnen	  zich	  ook	  op	  internet	  presenteren	  
met	  een	  agenda	  van	  activiteiten.	  Daar	  komt	  wél	  respons	  op.	  	  

2. Els	  Koster	  bezocht	  onlangs	  een	  conferentie	  van	  College	  voor	  zorgverzekeringen,	  
cliëntenorganisaties	  over	  Zorg	  in	  eigen	  hand.	  Waren	  de	  organisaties	  daar	  uit	  eigen	  belang	  of	  
vanuit	  hun	  verantwoordelijkheid?	  Els	  Koster:	  zowel	  uit	  welgemeend	  eigenbelang,	  om	  hun	  
naam	  te	  vestigen	  als	  maatschappelijk	  verantwoord	  ondernemer,	  als	  ook	  vanuit	  de	  
verantwoordelijkheid	  te	  zorgen	  dat	  er	  later	  ook	  nog	  zorg	  en	  dienstverlening	  zal	  zijn,	  onder	  
regie	  van	  de	  cliënt.	  	  

3. Welke	  taak	  heeft	  de	  gemeentepolitiek	  in	  de	  zorg	  voor	  mensen?	  Els	  Koster:	  de	  gemeente	  gaat	  
een	  coalitie	  aan	  met	  de	  maatschappelijke	  organisaties.	  Leiden	  zet	  hiermee	  goede	  stappen	  
voorwaarts,	  zorgt	  dat	  geld	  en	  aandacht	  gaat	  naar	  de	  meest	  kwetsbare	  mensen	  en	  wijken.	  
Leiden	  doet	  en	  wil	  ook	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  maatschappelijke	  organisaties	  om	  samen,	  in	  
gesprek,	  vorm	  te	  geven	  aan	  de	  zorg.	  De	  gemeente	  heeft	  en	  houdt	  een	  goede	  relatie	  met	  de	  
maatschappelijke	  organisaties.	  
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