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Een crisis levert niet alleen bedreigingen op, 
maar vaak ook kansen. Dit gegeven ontlokte 
functionarissen van Obama’s regering nog 
niet zolang geleden de uitspraak: Never 
waste a good crisis! Een uitspraak die 
ongetwijfeld bedoeld was om in deze barre 
economische tijden optimisme uit te stralen 
en niet te vervallen in moedeloosheid.

Ik moest aan die uitspraak denken toen 
Alberto Stegeman een tijdje terug ons met 
zijn uitzending over De Woenselse Poort een 
‘veiligheidsworst’ voorhield. Natuurlijk was 
het zwaar aangezet, werd het tendentieus 
gebracht en werd er meer gesuggereerd dan 
feitelijk getoond, maar daarmee mochten en 
konden we het niet afdoen. Wat niet goed 
is moet niet ontkend worden. Wat beter kan 
moet ook beter gedaan worden. Zo’n mo-
ment moet je dus aangrijpen om het thema 
veiligheid weer hoger op de agenda te 
zetten en daarin ook extra actie te onderne-
men. Dat is ook gebeurd. Stegeman liet ons 
ook weten dat het hem daarom te doen was. 
Nou ja, we hebben hem net niet bedankt 
daarvoor, maar we hebben er wel lering uit 
getrokken.

De aangekondigde bezuinigingen op de 
GGZ-sector hebben eveneens geleid tot een 
zekere crisissfeer. Die situatie is nog steeds 
niet voorbij. Niet in de laatste plaats omdat 
we met elkaar moeilijk kunnen inschatten 
wat nu precies de effecten zullen zijn. Niet-
temin is een aantal gevolgen al wel zicht-
baar. Er moet in het zorgverzekeringsdeel 
zeker 7% geschrapt worden. Dat is niet niks. 
Banen moeten worden geschrapt en wacht-
lijsten worden langer. We sorteren daar nu al 
op voor door de ingestelde vacaturestop. 
Dat de invoering van de eigen bijdrage in de 
praktijk nog voor veel extra problemen gaat 

zorgen behoeft weinig twijfel. Maar ook 
hierbij geldt dat we ons meer moeten  
richten op de kansen dan op de bedrei- 
gingen. Minder geld moet leiden tot meer 
doelmatigheid en meer efficiency. Voor  
 hetzelfde geld meer mensen helpen dus.  
Dat vraagt om innovatie, nieuwe metho-
dieken zoals e-Health (pagina 12/13) en een 
betere mensgerichte organisatie.

Die kansen moeten we gaan benutten. Er is 
een begin mee gemaakt, maar we moeten 
daar nog veel actiever in worden. Daarmee 
kunnen we de samenleving laten zien dat 
‘Zorg Werkt’ en dat het nóg beter kan gaan 
werken.

Diezelfde samenleving heeft in de afgelopen 
jaren veel baat bij de GGZ gehad. Alleen 
is dat nog niet overal doorgedrongen. Wel 
bij de politie die landelijk aan de bel heeft 
getrokken met haar zorgen over de effecten 
van de bezuinigingen. Ze vrezen dat straks 
weer een heleboel mensen van GGZ-zorg 
verstoken blijven en weer op straat belan-
den. Dat zal ook wel gaan gebeuren, wat  
vervolgens weer tot veel overlast en ellende  
gaat leiden. En dan keert de wal het schip 
wel weer. Want dan moet er iets gebeuren. 
Zo’n crisis mag je toch niet zo voorbij laten 
gaan…..Er is dus om met Obama te spreken 
nog ‘Hope’  genoeg voor de toekomst.
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