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oudere van de toekomst moet
zichzelf redden, en daar is
Doarpswurk keihard bij
nodig
Er zit een dunne lijn tussen zelfredzaamheid en ‘zoek het zelf
maar uit.’ Donderdagavond kwamen mensen samen in de
Kanselarij in Leeuwarden om te praten over de toekomst van de
zorg. Die dreigt op termijn onbetaalbaar te worden.
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Het Fries Sociaal Planbureau schetste waar we de komende decennia
rekening mee moeten houden. Onderzoeker Jesse David Marinus wees op
een demografische tweetrapsraket: dubbele vergrijzing. Naast de groep
babyboomers (geboren voor of in 1955) zal ook de groep 52-66-jarigen
toenemen. Mensen leven langer, een kwart van de Friezen is inmiddels al
65-plus.
De nieuwe ouderen (in positieve marketingtaal de ‘zilveren generatie’
genoemd) gaan met hun tijd mee. Ze zorgen goed voor zichzelf, redden
zich digitaal uitstekend en zijn actief. Ze wonen langer dan vroeger in hun
eigen huis. Dat zal ook moeten, want zorg zal in de toekomst schaars of
duur worden, zo voorspellen alle modellen.

Open en onbevangen
De bijeenkomst was georganiseerd door , het documentaireprogramma van
de VPRO, en een Friese club die zichzelf De Uitkijkers noemt. Een
praatplatform dat zich inzet voor een duurzame toekomst, aldus hun site:
‘We dromen van een plek waarin volgende generaties goed kunnen
werken, wonen en leven. Dit doen we door verschillende thema’s te
onderzoeken en bespreekbaar te maken in een zogenaamde Soft-

Space omgeving’, aldus de website. Dat betekent dat er open en
onbevangen gesproken kan worden over complexe toekomstproblemen.
Een verademing in een gepolariseerde maatschappij waarin elk afwijkend
inzicht in een debat belachelijk wordt gemaakt.
Het antwoord op een dreigend zorginfarct moet komen van de burgers zelf,
was een van de uitkomsten. Zorgcoöperaties kunnen traditionele taken
overnemen in lokale gemeenschappen, denk aan ’hulp bij klussen in huis,
dagopvang, vervoer of koffiemomenten’ zo is te lezen op regelhulp.nl (een
website van de gretig taken afstotende Rijksoverheid). In Friesland zijn al
verscheidene zorgcoöperaties actief.

Zachte infrastructuur
Ook de provinsje Fryslân gelooft in de zelfredzame veerkracht van de
burger. Maar het mag niks kosten. „Leefberens is gjin taak fan ’e provinsje”
was de onnavolgbare uitspraak van gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP).
Gedeputeerde Staten zetten het mes in Doarpswurk , de
netwerkorganisatie die al helemaal is ingericht op hoe het in de toekomst
zou moeten. Een netwerkorganisatie verspreid over de hele provincie,
gerund door vrijwilligers die alle mensen in dorp of streek kennen en
kunnen helpen bij, bijvoorbeeld, huishoudelijke klussen, vervoer of zorg.
Het is zonde om deze bestaande ‘zachte infrastructuur’ de nek om te
draaien. Het netwerk van dorpsbelangen en dorpshuizen vormt de zenuwen
en slagaders van de provincie.
Over twee weken, op woensdag 16 november, is de aftrap van een actieve
lobby om Stichting Doarpswurk te behouden en behoeden voor
bezuinigingen. Het platform De Uitkijkers wil innoverend zijn in
‘maatschappelijke research voor rurale vraagstukken’. Alle denkkracht naar
Raerd, werk aan de winkel!
Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder
Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de
reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl.

