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veel uren en daar kan ik dat mee doen.
Gemeenten houden dat in stand door de
manier waarop zij opdrachten formuleren.
Het effect is dat "minder uren" vertaald
wordt als "nee moeten verkopen".' Terwill
volgens Buis de echte verandering erin zit
dat je begint met de vraag wat er nodig is.
'Het antwoord kdjg je door te luisteren
naar wat iemand echt wil. Zonder oordeel
en zonder dingen een-twee-drie te willen
oplossen. Richt je op versterking van de
cliënt(diens netwerk), de zorgtaken die het
netwerk niet kan uitvoeren, en doe aan ri-
sicomanagement. Zie je dat iemand echt
meer zorg nodig heeft of dat er in de wijk
te weinig voorzieningen zijn, stap dan naar
je leidinggevende of de gemeente. 'Asser-

tief opdrachtnemerschap" noem ik dat.
Waar tegenover moet staan dat de leidingge-
venden en gemeente vertrouwen op jouw
professionele inschattingsvermogen.' N

DE ERIAARDAG
In de nieuwe rubriek'Zo dat' wordt een
dilemma uit de dagelijkse praktijk uan de sociale
professi"onz"I btj de hoorns gevat. Dtt keer zelfstandig
aduiseur Astrid Buis ouer de vraag of mtnder uren
uoor eerl zorgtaak eutomatiscÏt betekertt dat je 'nee'

moet uerkopen o;a:n een clíënt.

r was veel te bespreken in
hel boze team in de verstan-

delijk gehandicaptenzorg, waar Astrid Buis
als interim-manager op bezoek kwam.
Maar van alle punten zorgde er één voor
regelrechte verontwaardiging: de maatregel
dat medewerkers niet meer bij klanten op
verjaardagsvisite mogen komen. Krijgen ze
geen uren meer voor.
'Wat zou de achtergrond van deze instruc-
tie zijn', vroeg Buis de teamleden.
En: 'Waarom vinden jull ie het zo ergl'
Wat bleek: geen therapeutische overwegin-
gen of vrlendschappelijke gevoelens lagen
ten grondslag aan de gekoesterde gewoonte
om bij cl iênten op verjaardagsvisite te
gaan, maar de overtuiging 'je kunt mensen
op hun verjaardag toch niet alleen laten
zitten?'
Al pratende werden we het er al snel over
eens dat "voorkomen dat iemand op zljn
ver jaardag a l leen is"  het  u i tgangspunI
moest worden', vertelt Buis. 'We bespraken
hoe de teamleden zouden onderzoeken
waarom cliënten, behalve vanuit de instel-

doe je

ling, geen verjaardagsvisite kregen. Weten
de cliënten hoe je mensen uitnodigt? Wat is
een haalbaar programma?

Koffie met gebak leek beter te organiseren
dan een borrel. Welke mensen uit de omge-
ving kunnen de jarige helpen? Wie wii hij
eigenlijk uitnodigen?'
Twee maanden iater trof Buis het team op-
nieuw. 'Meerdere cliënten hebben inmid-
dels zelf hun verjaardag gevierd, vertelden
de medewerkers opgetogen.
Ze hebben veel geleerd en zijn ontzettend
trots op en blij met irun zelfgeorganiseerde
verjaardag. Sindsdien nodigen cliënten ook
op andere momenten mensen bij hen thuis
uit, onder wÍe "collega's" van de dagbeste-
d i n o  o n  h r r r o n '

En ook de medewerkers hebben geleerd.
Sommige ciiënten bleken hun verjaardag
ook met  hun fami l ie  te v ieren,  z i j  het  op
een ander t i jdst ip  omdat  er  'op de dag zel f
altijd iemand van de zorginstelling langs-
komt'.
'Professionals in zorg en welzijn zijn ge-
wend te denken in termen van "ik heb zo-
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