
Het i nterview

Hans de Dreu, dítecteur SPD Utrechl.

Zakelilker llnpok
Wordt.c SPI) Njeuse SLijl tc zikclijk? Juist niet, \irdt H.rIs de l)reu, rli|etttur

ran SPD Utrccht. Bij ccn \ ràagqestuLLrde zorg te11en zingtringaspcctcn mccr dan

ooit. Wc nroct!-r1 daar allcen heel prtktl«h op rcàgr-lcn. Gccn lijkregisseurs

aanstcll'l oI bclr-idsstukkc:r sr:hrjjrcn, maar zorgr-n drt Pict en Àhnred ln] nonlcn

r.,n dc lisc Lrrh

HansdeDreuzità tw.llq jaarl.hetlak Hii kanzlch

d€tld so€d heusèn dat mensen metee. handcap
werden s€zi€n a s objecten vàn zorO, meeÍ dan a s

perso.en mer een un eke set voorke!ren, gevoe efs en

ta ente. Hlj heeit hèl altijd o.irestaanba.r g.vond€n

E (e vèr!nderlns ie. !]U.slè v!. de positie var de klant

v ndt daaronr bil hem eensastvrjo.lhaa.
n , jn Jaarplan 2002 heeÍr De Dreu een aanta doelen

op eon r igezet Eenvraaggcrchle

ontw kkeling van curs!ssen en

tralnlngen voor cliènten Hettoe
gankelilk maken v.n inÍormatie,
,oals bjvoorbee dv a de on angs

lltgebrachte map vo t ps en

adresse., gette d De Bjde hand

Planner De wachtujd bjdeelOe.

Ambitieus, maar haà bàar, meenr

De DÍeu. Hil oste herslartschót

Burgerschap is nict

het domein val dc

professionals, rnaar

van de rnensen zclf

De Dreu kent meervoórbeeden. ksprakeens met

een Anrerikaa.se va[!]e.óót, die zel A s ju e praren

over b!rgerschap oi óonrmunity care hoor ik a r jd

termen als WVG, Cemeè.re., verv.e. s het nier vee

be afgrjker, dat Plerje d svandevsclbl Zo sher
ook', !lndt Dè Dre!. 'BL rs€rs.hap s n er her dom. n

van de próÍess onals, maarvan de menscf zeÍ Wat

dèt berekentvoor d€ amb!lantwerker!an de SPD?

Deze moet de wensen vande.iènl
inventar serèn en dàn eerst kjken
warer . deomgev ng s a:l
naluur ilk hu pbronnen. Zllf d e er

tekort, da. móet eÍ proÍess onel.

wlaar gèàr dit ln praktilk ook,o7 A s

een veÍsrande jk gehand captc
cl é.1 aanseeÍr graag met z jn buu.
jonsen naaÍde kroeqrew l.f gaal

de medewe.ker dan nos een d.Lrtj€
.ó.u4.) Dè D.è' I o ir i. ^" t. .

Maar de me.lewerIe.sa.t miss.hien eerdcr na.r ee.
vrjwillqers.enrral€ oÍ een thr s,org.
Géne speelr hierbil een ro, denk ik Het z1.iet zo n

onze cL tu!r Kllk naar de VeÍe. qde Staten. Daarword.n

9ee! aparte a.llvileite. Oèorsar seerd voor mensen
meteen ha.dicap Buurthuis:ctivt€tenziif ervooÍ
'-tè4ó, ó'. ,ar oo lodr--r.,,
w.rker de de!re. la.gs om m€nsen te ronselen voor

extra begele ding va. gehà.d.apr€n bil de bloenl

Wittc jas
De wes s nos ans, realls€enzch De Dreu d.gelljks met
moezaam bedwons€n onqedu d Een zekere concuÍe.
ue, meenr hij, kan hetpÍo.esversn€ cn On,. kenrtaken

i'"." q--idro"'i'.m"i
hóe bÍehs jedaizosoed moge rkoveL Verake jk ng vai
de zórc, waa r sommige mensen bangvoorzijn, moetei
w€ nat!ur ijkvoorkomei Maareen uake lkeraanpakls
iets anders,vifd lk Die kaf de inho!drulstversteÍkeí

T
3

I

;

vooÍde.leuwè koers op hetsympos um Kwa lctva!
B" rdd, dd.. PD .. ó, tr! | o.ótr d oq.'i""d
Centra e vrÉaC tijde.s dit sVmposi!m:wat betekenen

a le ve.a.der ngen, voórrlé ólènreó, vóorde orga.isaue
e. voórde medewerkers? Waarom zj.zè.ódig? En

hoe Oaan we ze vorms€ven?

Geí leerd moest€n dus de veelg€hoorde hreten a s bur

9€rschap, comm!fity care en empowerment Dirwas
gastspreker lvlarlo Nossin dlrecteur van een srichring

dle kwalreltseva uaues u lvoe ln de zorg, weltoeve!
trolwd De Dreu vóe dezch wéérwakkerder na diens

beloog.'Nossin waàrschLwtrerècht voor een n erw
soort professlo.a lserl.! in het kÉdervan burgerschap

Deverzelrsland Oing van de k antwordt in Nederrand

heelsnel vè aald .aaÍ be eidsslukken en Í!nctles Daf

moet è r birvóóÍbee d ee.wjkreoisse!r komen om de

buÍgeÍin dewilk meerburseÍte ale. z ji. Zo .lraaien

w€ eromhe€n. Daarsaar hei n er om. Waar hetóm Saat

is datdekant n zjn eigen omgev nq [ri]§t wèr hil wi.'



versterkt inhoud
A. rr o" " ' ""9 'V"l' '"d"
werkers hebben voor dlt bero€p (]ekozen ju sivanwe§e

de z ngevin!, E werd nat!Lrljk altird a geiochr naar

de bedoe ing achrer de vraas Maar zl.arevlng ho€Ír fier
a tird verheven le zlin,lk denk dat €en meer praktsche

hóld .g ln vee qeva en geen Laaad kan Om een voor

bèeld te gevenr er was een versrandel jk Oehandicapre

rónge!, dle altljLl zei dal lrlj dokrer wlLde worden

H!lplerlen.rs ze de. henraa delilkdatdat n ct kor

en !roegen zich dé he e tiid aÍwaa.on hil zo graalJ

me.sen w lde qenezen Íot emand d.orkreeg dar h j

qewóó. in ee. z ekenhu s wi de weIk€n in een wtte
jas. U re n.leljk vondei ze een p ek voor hém, waar

Een nie!!! evenwlcht tussen zorq €n zake.? Ja Het

symposi!m kwam precies op hetj! sre moment We

h€bbèí een ntcfsieÍÍLLsletrajectachter de r!9, meteen

fqr iDen.le reorsan sat e, waardoor we zo n a.derhalÍ

raaílang ioga op onsze i qerl.ht zjn geweesr Methet

sympósium ziln de dlngen weer op hun p aars geva lèn,

w€kilkènweerfaarbriren. DàtveÍnlelwfgef ooI
wee.de.odige aanp.sslnsen n de óroanisatievragen .

Med€wer(ers z en erlegeno!r, maarbègritpenwè dat

het moet. De b!itenwere d ls dyiam sch, wir ni le.
da.rf mee nioelen. [/]aar hetvraaqr hee vee,lk

'Waar k hóop dai we hc.ngaaf? Dat edereen ons kent

enweerlevnden.lndcrdaad,datdeÍossiè gewórden

.aam So. aà Pedagog sch. D efsr is ve va.se. dooí

een e genrljdse entoepasse ijke aanduld ns. Daro.ze
medewerke.s óó( qua achtergrond en mos€ ilkhèdèn

eèn beter€ aÍsp ese ng vormen vaf de samen ev n(]

en dar a orze ó iènten vo waard lJc b!rqers ziln.

De Bijle hantl Pla.netvan SPD Uttecht sraatook óp

inten),.t ww. bijdeh an.lplan net nl a


