Themabijeenkomst Diactief 20 april 2015: Veranderingen in de zorg
Mw. Bouwien Krikke opent de bijeenkomst met de constatering, dat de (verandering in de) zorg ons tegenwoordig allemaal bezig houdt. Zij leest
ons ter inspiratie wat teksten voor uit een boekje van Rinus van der Berg, getiteld “ABC voor spiritualiteit in de zorg”.
Verslag: Bauke Vlas

In een informele kringopstelling schetst de heer Simon Boon ons het ‘plaatje’ van de situatie in de zorg,
waar wij ons sinds de grote wijzigingen die zich voltrekken zorgen om maken. Hij licht toe, dat Brotherwood Apeldoorn in 2009 is opgericht en bijeenkomsten ( ‘buurten in de wijk’) in de Apeldoornse wijken is
gaan organiseren om daarin op zoek te gaan naar nieuwe onderlinge verhoudingen tussen burgers en
organisaties. Hij vertelt, dat er vijf wettelijke regelingen zijn, waarin de veranderingen in de zorg tot uiting
komen (De Zorgverzekeringswet, De Wet langdurige zorg, De Wet Maatschappelijke ondersteuning, De
Jeugdwet en de Participatiewet). De laatste drie zijn de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat zorg
een belangrijk onderwerp is, blijkt wel uit het feit, dat van de 250 miljard op de Nederlandse begroting er
70 bestemd zijn voor de zorg, dat één op de acht mensen mantelzorg verleent, dat er allerlei technologische ontwikkelingen in de zorg zijn (nano-techniek, zorgrobot e.d.) en dat zorg in de kabinetten Rutte I en
II, belangrijke thema’s vormden.
Twee diakenen van de Hofstad (Marjan van Rootselaar en Gert Buitenhuis) vertellen hoe zij in contact
met andere organisaties (Stimenz, de gemeente, andere kerken) gezocht hebben naar verbinding met
elkaar en hoe ze van elkaars bestaan (sociale kaart) en activiteiten op de hoogte kunnen blijven.
De heer Herman Waagmeester leidde de discussie met vragen als:
- kent iedereen de inhoud van de zorgmaatregelen? (nee zeker niet)
- wie maakt zich zorgen over de situatie? (ja, over de consequenties van keukentafelgesprekken, over
onvoldoende geïnformeerd zijn)
- kan de diaconie wat betekenen? (we kunnen het ‘gat’ niet vullen, gemeentes doen soms een beroep
op de kerk)
- Moet de diaconie zijn grenzen aangeven voor financiële ondersteuning? (er wordt zoveel vaker een
beroep op financiële hulp gedaan, dat de PKN in Apeldoorn een beroepskracht heeft aangesteld)
- Moet de diaconie ‘minder’ diaconie worden? (Dat pas niet in de bijbelse boodschap om je naaste lief
te hebben)
- Wat is dan de taak? (conclusie: verbinden, signaleren en reageren)

Om 21.30 uur kan Mw. Bouwien Krikke de geslaagde avond besluiten met een gebed van de in haar inleiding genoemde Rinus van der Berg.

De volgende thema-avond zal in het najaar van 2015 plaats vinden.
Hebt u wensen voor de thema’s, mail naar diactief@upcmail.nl
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