Polsstokspringen
Op 26 maart was ik bij de officiële opening van de academie voor Zelfstandigheid in Arnhem. Dat was een
mooie happening, waar ik als wethouder Zorg en Welzijn blij van werd.
Het mooiste moment vond ik de uitreiking van diploma’s aan studenten die al een opleiding hebben afgerond.
Een diploma halen is voor iedereen altijd een mijlpaal. Voor de studenten van de academie misschien nog wel
meer.
Helaas is het dan ook niet gemakkelijk om een opleiding te vinden die bij je past. Het gevaar ligt op de loer dat
je dan achterover leunt en het maar laat zitten om nieuwe dingen te leren. Als je niet oplet kun je je zelfs
somber gaan voelen. Omdat je niet meer beseft wat je eigenlijk allemaal wèl kan.
Ik heb begrepen dat je bij de academie zelf bepaalt wat je wilt leren. En dat je krijgt les op de manier die jij
prettig vindt. In een veilige, beschermde en uitdagende omgeving. Dat is klasse. Het doet me een klein beetje
denken aan die reclame op tv. Van die polsstokspringer tussen flatgebouwen. Dan wordt gezegd: 'de stok, dat
zijn wij; de lat, die bepaal jij'. Ik vind dat wel een inspirerend beeld. Maar voor jullie is de gewone polsstok soms
niet goed bruikbaar. Jullie hebben een special poolstok nodig om de lat te kunnen verleggen en je doel te
bereiken. Er is wel speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Maar daarna houdt het een beetje op. Dat is een
lacune.
Gelukkig zijn er mooie voorbeelden van organisaties en mensen die dat gat willen opvullen In Arnhem heb je
bijvoorbeeld het gebouw In de Weerd, waar mensen in de praktijk een vak kunnen leren. Ze hebben er geen
cliënten, maar werknemers, en geen begeleiders maar leidinggevenden. Met schitterende resultaten, onder
andere: winst.
En dan nu ook nog een academie voor Zelfstandigheid in Arnhem! Die leerkansen biedt voor iedereen, met
speciale methodes waardoor studenten nieuwe dingen kunnen leren, meer zelfvertrouwen krijgen, beter
kunnen participeren in de samenleving. Daar kunnen we als Arnhemse gemeenschap dan ook weer ons
voordeel mee doen. De laatste jaren krijgen wij als gemeente steeds minder geld, en wordt er veel over
gepraat dat de gemeente veel minder de wet moet voorschrijven en alles regelen vanuit het stadhuis. Maar
juist inwoners en professionals de ruimte geven om hun eigen ideeën en plannen uit te voeren. Ze hebben het
in beleidsstukken dan over zelfredzaamheid. Een inwoner heeft mij wel eens gezegd dat hij van dat woord heel
erg veel jeuk krijgt. Dat begrijp ik wel. En misschien is het ook niet zo erg. Want wat we willen is mensen
kietelen. We willen dat iedereen meedoet aan de samenleving op basis van wat hij kan.
Dat kan zijn in je werk, privé voor vrienden en familie, of als vrijwilliger in de buurt of een project. Ik heb een
heel positief mensbeeld, en ben er van overtuigd dat bijna alle mensen uiteindelijk graag hun talenten willen
inzetten en echt bijdragen. Daar krijg je zelfvertrouwen van en daar word je blij van. Het begint zelfs al bij hele
kleine dingen. Op het stadhuis hangt bijvoorbeeld ene poster op het callcenter waar ze inwoners die bellen, te
woord staan. Op die poster staat: is je wel eens opgevallen hoe goed je je voelt als je een klant goed hebt
kunnen helpen? Dat klopt als een bus.
Iedereen heeft zijn eigen talenten en dromen. Iedereen heeft wel een heel persoonlijk antwoord op de vraag
waarom hij die dag uit zijn bed komt en wat hij eigenlijk graag wil doen. En ik vind dat iedereen ook
gestimuleerd moet worden om dat na te streven en eruit te halen wat erin zit.
In Arnhem doen we dat als gemeente natuurlijk niet alleen. Daar hebben we heel veel partners bij nodig:
inwoners, professionals van instellingen, andere gemeenten, vrijwilligersclubs, noem maar op. Ik vind het
fantastisch om te zien hoe we elkaar de afgelopen jaren steeds beter vinden. En ik ben ook heel blij om te zien
dat bij de academie voor Zelfstandigheid opnieuw allerlei mij zeer vertrouwde partners de handen ineen slaan.
Ik wil hen bedanken, ’s Heeren Loo voorop. En ik geef het estafettestokje van deze column graag door aan de
bestuursvoorzitter, Kees Erends. Van hem hoor ik graag wat wij als politiek kunnen bijdragen om de academie
te laten floreren. Zodat zij voor veel mensen een polsstok kan zijn om de lat te verleggen, nieuwe dingen te
leren en maximaal bij te dragen. Voor henzelf. En voor onze samenleving.
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