Congres Krachtige Kleinschaligheid groot succes
‘U heeft een troef in handen’. Netwerken, geïnspireerd worden door vakgenoten, ontroerd raken
door het muziektheater van jongeren met een beperking, het debat aangaan met politici, het kon
allemaal tijdens het congres ‘Krachtgerichte Kleinschaligheid’ op vrijdag 18 september jl. in Zeist.
Mocht je nog niet overtuigd zijn van het idee dat de agrarische sector zich uitstekend leent voor het
aanbieden van zorg, dan ben je het vandaag wel. Ergotherapeut Conny van der Schriek bijvoorbeeld,
vertelt tijdens de workshop ‘Storytelling’ hoe ze samen met haar man een koeienbedrijf runt en alle
activiteiten op de boerderij integreert in de opvang van ouderen met dementie. ‘Wij geven onze
deelnemers het gevoel dat ze nuttig zijn, iets kunnen, hoe klein ook. Ze vegen de stal aan, werken in
de moestuin, en we koken en eten samen. Van het fruit dat we plukken maken we jam, die we
vervolgens zelf verkopen. Ondertussen zijn de deelnemers in beweging en trainen ze bijvoorbeeld
het geheugen: geraapte eieren horen thuis in het ‘opbergkastje van de dag’. Dan moet je wel weten
wélke dag het is,’ lacht Conny.
Het contracteren van de zorg heeft Conny ondergebracht bij een stichting. ‘Daar ligt niet mijn
interesse en .. zo kan ik me bezig houden met dingen die ik ècht leuk vindt’. Ze vertelt hoe ze samen
met een boer uit de buurt, ook zorgaanbieder, een bus kocht om het vervoersprobleem op te lossen.
Bescherming cliëntgegevens
Samenwerking zoeken, kennis delen, dat is volgens ondernemer Martijntje van Diessen inderdaad de
juiste weg voor kleinschalige ondernemers. ‘Grote instellingen hebben grote ondersteunende
afdelingen. Wij moeten het zelf doen, dus we hebben elkaar hard nodig. Vergeet trouwens niet dat je
verplicht bent om integer om te gaan met je cliëntgegevens,’ benadrukt ze. ‘Er wordt wat heen en
weer gemaild naar gemeenten, dat biedt onvoldoende bescherming voorn privacygevoelige
gegevens.’
Schoolverlaters op de boerderij
Tijdens een andere workshop vertelt Ingrid Havermans van zorgboerderij Kakelbont hoe er een pilot
wordt opgestart waarin tien boeren samenwerken met het (speciaal )onderwijs. Vroegtijdige
schoolverlaters kunnen bijvoorbeeld op het gebied van metaal, groen, of dierverzorging ervaring
opdoen, zodat ze uiteindelijk weer kunnen aansluiten bij het MBO. Mede-presentator Jan Hassink:
‘Ondernemers kunnen schoolverlaters uitstekend trainen in de praktijk, Dat is wat deze doelgroep
nodig heeft en begrijpt, het werken met je handen, het uiteindelijk beheersen van een ambacht
waardoor ze weer tot leren komen..’
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Budget reserveren voor kleinschaligheid
In de ontvangstruimte, waar de congresgangers tussen de middag getrakteerd worden op een
heerlijke lunch, zegt Mark van Barschot, voorzitter Branchevereniging Kleinschalige Zorg: ‘Wat ik
verwacht van deze dag? Dat de kracht en de diversiteit van de kleinschalige zorg zichtbaar wordt.
Mijn idee: Gemeenten richten zich te veel op de grote zorgaanbieders, ze leveren zichzelf uit. Ze
zouden een deel van hun budget moeten reserveren voor kleinschalige ondernemers, zodat ze het
risico spreiden. Veel mensen passen in het eenvormige product van grote aanbieders, maar niet
iedereen. Onze sector is in staat zich te richten op ‘moeilijke’ mensen, bij wie je veel moet investeren
in de persoonlijke relatie. Dagvoorzitter Marijke Vos, tevens voorzitter van de Federatie Landbouw
en Zorg, zegt het later ook nog eens: ‘Persoonlijke aandacht, uitgaan van wat iemand wèl kan, het
bieden van maatwerk, daar liggen de kansen voor kleinschalige initiatieven.’
Decentralisatie ‘avant la lettre’
Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG, zegt tijdens haar presentatie: ‘De kleinschalige zorg op
boerderijen is een ‘decentralisatie avant la lettre’. Maar de kanteling van de zorg mag er niet toe
leiden dat de zorg versnipperd raakt over 393 gemeenten. Binnen regio’s moeten afspraken gemaakt
kunnen worden over de specialistische zorg, stellen de congresgangers. Het kan niet zo zijn dat de
zorg onbetrouwbaar wordt door de grote verschillen in aanpak en toekenning per regio.
Het moet wel van twee kanten komen
Theaterwerkplaats Tiuri krijgt een warm applaus na een integere, kleine voorstelling met spel en
zang over het thema burgerparticipatie. De boodschap van de spelers: participeren kan flink
eenzaam zijn, als je een beperking hebt. Dan breng je bijvoorbeeld de koffie en de post rond op een
advocatenkantoor, is er niemand die iets tegen je zegt! En wordt je al snel de MVO excuus-truus.
Dus, wil participatie succesvol zijn, dan moet de motivatie wel van twee kanten komen.
Socialer door een beetje natuur
Wetenschapsjournalist Mark Mieras, bekend van radio, televisie en publicaties in de Volkskrant en
psychologie magazine, neemt de zaal mee in een boeiend verhaal. ‘U hebt een troef in handen.
Werken in een tuin vermindert stress. Uitzicht op de natuur zorgt voor reductie van pijn. Het
‘piekercentrum’ in je hersenen is in de stad actiever dan in de natuur. En heb je een beetje natuur
achter de rug, dan laten mensen daarna socialer gedrag zien. Conclusie: Zorginitiatieven in een
groene omgeving dragen bij aan de gezondheid.’ Dat inzetten op preventie loont is iets wat de
ondernemers allang weten maar dat het ook wetenschappelijk onderschreven wordt zal hopelijk
leiden tot arrangement bij Zorgverzekeraars. Mark Mieras noemde met name De Friesland
zorgverzekeraar die hierin al flinke stappen aan het zetten is. Martijn Verbeek gaf aan dat dit
wezenlijke keerpunten kunnen zijn maar gaf ook aan dat het nog lastig genoeg zal zijn om dit in
praktijk gerealiseerd te krijgen.
Administratieve rompslomp
Tijdens het debat met onder andere politici Mona Keijzer (CDA), Sjoerd Potter (VVD) en Otwin van
Dijk (PvdA) wordt wederom genoemd dat bij de leden van de Federatie en Branchevereniging de
ergernis groot is over de administratieve rompslomp waar zij mee worden geconfronteerd. Door de
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zogenoemde transitie in de zorg zou alles eenvoudiger worden, maar het tegenovergestelde dreigt te
gebeuren. Een oproep aan de politiek: maak werk van de vereenvoudiging van de zorgaanvragen,
door een standaard te ontwikkelen die alle gemeenten vervolgens hanteren.
De dag wordt met een netwerkborrel afgesloten. Hier en daar laten de congresgangers zich lovend
uit over het programma. Een vrouw uit Zuid-Holland: ‘Het was een mooie dag. Leuk om te horen
waar andere zorgondernemers mee bezig zijn en tegenaan lopen. Echt de moeite waard!’
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