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De mens centraal stellen vraagt om
kritische zorgprofessionals
De mens centraal stellen in zorg en welzijn klinkt logisch, maar er leven de
meest uiteenlopende beelden bij dit begrip. Daarom hebben we kritische
professionals nodig die al te optimistische of eenzijdige mensbeelden kunnen
relativeren en vertalen naar realistische opvattingen voor hun eigen
beroepspraktijk. Tot die conclusie komt Thomas Kampen, lector Stimulering
Gezonde Samenleving van Hogeschool Inholland in de bundel ‘De mens
centraal, geen probleem?’.
In de verschillende bijdragen aan de bundel bekijken de auteurs - die allen
meewerkten vanuit hun functie bij Hogeschool Inholland - wat ‘de mens centraal’
betekent in de praktijk en welke invloed die betekenis heeft op hoe professionals hun
werk doen. “Want een uitdrukking die iedereen lijkt te omarmen, vrijwel niemand in
twijfel trekt, maar die mensen apart van elkaar verschillend uitleggen, vraagt erom
kritisch onderzocht te worden”, aldus Kampen. “Met als doel de praktijk te verbeteren,
maar ook het beleid,” licht hij toe. “De betekenis die beleid geeft aan ‘de mens
centraal’ heeft belangrijke gevolgen voor de praktijk”. Als voorbeeld geeft hij het
streven naar een ‘integrale aanpak’: “Als dat wordt uitgelegd als de mens centraal
zetten en niet de afzonderlijke problemen waar iemand tegenaan loopt, dan vragen
we eigenlijk van professionals om mensen door een roze bril te bekijken en zo min
mogelijk problemen te zien”, betoogt Kampen. “We moeten professionals veel
serieuzer nemen dan dat.”
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Medemenselijkheid in hulpverleningsrelaties
De conclusies van de bundel wijzen ook op het belang van medemenselijkheid in
hulpverleningsrelaties. Kampen: “Daarvoor is het niet alleen nodig dat professionals
de cliënt als mens beschouwen, maar ook dat de samenleving professionals weer als
mens gaat zien. Kampen: “Het beleid zet professionals nog te vaak weg als
afgezanten van de systeemwereld die nooit een naaste zullen kunnen vervangen en
nooit de kennis van een ervaringsdeskundige zullen bezitten. Dat soort redeneringen
ontmenselijkt de professional vanwege haar deskundigheid”. Dat strookt niet met hoe
cliënten er tegenaan kijken, blijkt uit de verschillende bijdragen. “Cliënten willen graag
een professional tegenover zich die aandacht geeft, interesse toont en op wie zij
kunnen vertrouwen, ook vanwege iemands deskundigheid”, aldus Kampen.
Presentatie op 18 april
Op donderdag 18 april presenteert Kampen de bundel tijdens de gelijknamige
conferentie in het Hodshon Huis in Haarlem. Tijdens de conferentie staat de mens
letterlijk centraal: we luisteren naar mensen met ervaringen met schulden en
geestelijke gezondheidszorg en naar een student Sportkunde. Vervolgens gaan de
auteurs van de bijdragen aan de bundel in debat met elkaar en de andere
aanwezigen over thema’s als de hulpverleningsrelatie, interprofessioneel werken,
zelfredzaamheid en zelfmanagement, empowerment en de verhouding tussen mens
en technologie.
René ten Bos, voormalig Denker des Vaderlands, sluit de conferentie af met een
reflectie op de bundel.
De mens centraal, geen probleem? verschijnt bij Uitgeverij Van Gennep. De
conferentie wordt georganiseerd door Hogeschool Inholland en de Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en is gratis toegankelijk voor
geïnteresseerden. Aanmelden kan via www.inholland.nl/menscentraal.
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