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Heb ik een verhaal? 
Speech ter gelegenheid van de start van stichting zaVie op 7 juni 2018 

 
Heb ik een verhaal? Ja zeker heb ik een verhaal. 
Meerdere… 
Luistert u maar, verhalen in een verhaal… 
 
Ik neem u een eindje mee terug in de tijd. In vogelvlucht 
neem ik u mee naar het hier en nu. 
In 2015 laat het rapport van de provincie over de 
herijking van het zorgvragersbeleid zien dat er grote 
veranderingen in de zorg en samenleving gaande zijn. 

Veranderingen die gaan over de wijze waarop zorg wordt georganiseerd, de sterkere positie 
van de gemeentelijke overheid, de digitalisering en het belang ervaringsdeskundigheid 
nadrukkelijk in te brengen bij o.a. gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars. 
 
De ontwikkelingen vragen om een zorgvragersbeleid dat, hoe dan ook, moet blijven aansluiten 
bij actuele vragen. Hierin spelen de zorgvragers, de zorggebruikers een grote rol. Zij weten als 
geen ander wat er speelt en welke verbeteringen er mogelijk zijn.  
 
Maar.., hoe ga je, met alles wat je nu weet, voor de toekomst de vragen in beeld brengen? 
Waar worden ervaringen gedeeld? Waar worden de verhalen gehoord? Hoe verbind je je? 
Hoe blijf je de belangen van de burgers op een goede manier behartigen? Op de oude voet 
verder? Of zijn er andere manieren te blijven komen tot een brede signalering en om, en dat 
is wat wij willen, meer resultaat te bereiken?  
 
Naar voren kwam dat Zorgbelang en de vijf koepels meer gebruik zouden moeten maken van 
elkaars kennis en netwerk. Bundel je kracht, betrek de mensen om wie het gaat bij activiteiten 
en projecten, maak je samen sterk voor efficiënte en effectieve zorg! In de daarop volgende 
tijd is door Zorgbelang en de vijf koepels en met Hermien Maarsingh van CMO STAMM als 
adviseur hard gewerkt om de onderlinge samenwerking en organisatie te versterken.  
 
Vele gesprekken en een versnellingskamer hebben een stappenplan opgeleverd met 
meerdere toekomstscenario’s. Toekomstscenario’s waarin ruimte is voor een krachtig 
samenwerkingsverband. Een onderdeel van het proces, want dat was het, was een 
bijeenkomst met vertegenwoordigers uit alle koepels en Zorgbelang op 14 juli  2017 in de 
Statenzaal van het provinciehuis. 
En daar gebeurde het… kijkend naar een verbeelding over samenwerken kreeg ik een droom 
voor ogen. Een droom met 6 wolken met iedere wolk een verhaal in eigen kleur, zonder 
verbinding. Ze trekken hun eigen spoor. Het waren de vijf koepels en Zorgbelang, boven een 
bont gekleurde massa mensen. Mensen die zich verbonden weten, gaan samenwerken, weet 
hebben van elkaar, elkaar zien en horen. Zou dit de toekomst van de vijf koepels en Zorgbelang 
zijn? 
  
In de tijd die volgt worden steeds kleine stappen gezet. Het een en ander vraagt om 
zorgvuldigheid. Want loslaten van het vertrouwde is geen gemakkelijke opgave. 
Veranderingen brengen ook onzekerheid. Vragen als: blijft onze doelgroep goed zichtbaar, 
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houden wij onze identiteit, hoe bereik ik mijn achterban, blijven de vrijwilligers zich betrokken 
voelen, behoud ik mijn plekje in de nieuwe samenwerking? Ze kwamen vaak langs. Er moest 
vertrouwen gewonnen worden. En toch…door de vele gesprekken, zowel individueel als in 
groepsverband groeiden we naar elkaar toe. Dit resulteerde in het samengaan van het 
Verstandelijk Gehandicapten BelangenPlatform, het Seniorenplatform, het Platform 
Groningen voor Iedereen en het Provinciaal GGz-Belangenplatform.  
 
Een nieuwe stichting is in het leven geroepen!  Een nieuwe stichting die er wil zijn als de 
belangenbehartiger voor en van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig 
hebben in de provincie Groningen.  
 
Wij zijn een nieuwe stichting die verder droomt over een gelijkwaardige samenleving waarin 
iedereen plaats heeft en gezien en gehoord wordt. 
Want ieder heeft zijn eigen verhaal, kent zijn eigen verdriet of pijn en heeft weet van 
teleurstelling en gemis in zijn/haar leven. Dat verhaal mag gehoord worden. Jouw ervaring in 
vertrouwen gedeeld. Wij horen graag wat jij nodig hebt aan zorg, aandacht en ondersteuning. 
Dit omdat ieder mens er mag zijn en zich gekend mag weten.  
 
Dat wat jij aangeeft nodig te hebben, is voor ons een signaal. Een signaal dat wij collectief 
willen oppakken en omzetten tot een verbeterpunt. Dit in samenwerking met gemeenten, 
zorgverleners, zorgverzekeraars of wie dan ook. 
 
Een nieuwe stichting met als kloppend hart van de organisatie de werkplaats! Een plaats van 
ontmoeting! Het centrale punt waar de vrijwilligers de mogelijkheid hebben samen te komen 
om te werken aan de verschillende samenwerkingsprojecten, om in verschillende 
werkgroepen te werken aan bijv. de P.R., het opzetten van een netwerk, of om te werken aan 
het organiseren van themabijeenkomsten in verschillende plaatsen in de provincie.  
Wij geloven in de kracht van de mensen zelf. Ieder mag zijn/haar talent inzetten en we bieden 
de mogelijkheid deze verder te ontwikkelen. 
Iedereen is hier welkom! Ik zou zo zeggen: kom eens langs!  
 
 
Tjaaktje Bakker  
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