I NT E R V I E W M ET MAR J AN TSATSO S, ZORGMA RINIER ZWIJNDRECHT

‘ S O M S IS H ET N O D I G O M D E
REG ELS T E D O O R B R E K E N ’

De gezinnen die Marjan Tsatsos als zorgmarinier in

Op het oog simpele acties die tot een doorbraak

Zwijndrecht ondersteunt zijn kwetsbaar, hebben

kunnen leiden, Marjan houdt ervan. ‘Laatst kwam ik

doorgaans heel veel problemen op hun bordje en

bij een gezin waar de moeder vanwege een medische

lopen vast in het bestaande hulpverleningsaanbod.

behandeling een tijd afwezig was. Zij was enige

‘Mijn aanpak: ze weer als mensen zien, niet als een

opvoeder, vader zorgde al langere tijd niet meer voor

vinkje in een systeem of als label. Pas dan kun je

de kinderen. De rekening voor de zorg die nodig was

werken aan oplossingen en vertrouwen.’

om de kinderen te ondersteunen tijdens de afwezigheid van moeder, was erg hoog. Toen heb ik ingegre-

Twee jaar is Marjan nu bezig in Zwijndrecht. De functie

pen. Ik dacht: dat kan toch niet, voor het smeren van

van zorgmarinier was helemaal nieuw toen ze begon

boterhammen en nog wat eenvoudige opvoedta-

en dat gaf Marjan de vrijheid om haar eigen aanpak

ken? Met wat hulp uit het netwerk en door de vader

te ontwikkelen. Kortgezegd is de zorgmarinier er om

het vertrouwen te geven dat hij sommige dingen

doorbraken te forceren als multiprobleemgezinnen

best zelf kan, lukte het wel. Nog een gouden greep:

helemaal vastlopen. Ze heeft daarbij het mandaat om,

moeder kreeg een tablet en kon op deze manier toch

als het niet anders kan, buiten de gebaande paden

aanwezig zijn, zoals bij het uit school komen en het

te gaan. ‘Toen ik de vacature zag, dacht ik: dit is me

avondeten.’

op het lijf geschreven. Ik heb een achtergrond in het
gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en de raad voor

Zorgelijk vindt Marjan het wel, het ontbreken van een

de kinderbescherming. Daarna maakte ik de overstap

netwerk bij veel gezinnen. ‘Vroeger had je de kerk, de

naar de gemeentelijke overheid, waar ik onder meer

vereniging, waren familiebanden hechter. Nu komt

de veiligheidshuizen de ketensamenwerking opzette

veel op de officiële instanties neer. Mensen kloppen

en mij bezighield met de transitie jeugdzorg. Ik houd

snel bij de gemeente aan voor hulp. Eigenlijk zou je

ervan de lijnen voor nieuw beleid uit te zetten, maar

willen dat mensen zelfredzaam genoeg zijn om zaken

heb mijn wortels in de praktijk. Dat maakt dat ik op

in de eigen omgeving aan te pakken. Al was het maar

mijn eigen manier naar problemen kijk. De gemeente

omdat de gemeente niet goed is toegerust voor dit

is daarbij een interessante plek voor me. Hier sta je in

soort vraagstukken.’

het midden van het veld, je bent hier de ogen en oren
voor wat er in de maatschappij speelt. Ik vervul een

Marjan vervolgt: ‘Dat mijn functie nodig is, is daar

schakelrol: ik kan zaken bestuurlijk agenderen, ik kan

eigenlijk al een bewijs van. Ik ben een soort bypass

bij ketenpartners aankloppen, maar bovenal loop ik

omdat regels en wetgeving elkaar soms in de weg

mee met de burger.’

zitten in plaats van dat ze helpend zijn. Liefst zou ik
zien dat de rol van zorgmarinier helemaal niet nodig

CO N C R E T E P RO B L E M E N VA N M E N S E N

is, dat het organisaties en instanties prima lukt het

Want dat is de manier waarop Marjan haar rol invult:

juiste spoor te volgen – samen met de mensen om wie

‘De casuïstiek staat centraal. Mijn vertrekpunt zijn

het gaat.’

de concrete problemen van mensen. Ik werk vanuit
de bedoeling, niet vraaggericht – dat is in mijn ogen
echt achterhaald. Ik kan dat doen omdat ik zonder
tijdsdruk werk. Ik kan de vrijheid nemen om met
iemand een muurtje in zijn huis te komen verven als ik
merk dat zo iemand dan loskomt, mij leert vertrouwen
en over zijn problemen gaat praten.’

FOTO: SL WONG

VA N LO K E T N A A R LO K E T

stel je een heel andere vraag: ‘Vertel eens, wie bent

Daarvoor moet de gemeente wel ‘aan de bak’, zegt

u? Ik garandeer dat er dan heel veel loskomt. En

Marjan. ‘Er is een aantal redenen waarom mensen

daarin zit zóveel informatie waar we iets mee kunnen.

vastlopen en vervolgens het vertrouwen in de overheid

De gezinnen waar ik kom hebben niet maar één

verliezen. Ik mis bijvoorbeeld de integrale blik bij

probleem. Daar speelt van alles, en het hangt allemaal

overheden en instanties. We hebben alles in ver-

met elkaar samen.’

schillende kolommen georganiseerd, maar dat heeft
tot gevolg dat mensen van loket naar loket worden
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gestuurd. Het is leerzaam om opgavegericht te werken,

Waarom dat soort gesprekken bijna niet gevoerd

waarbij diverse expertises worden samengebracht voor

wordt? ‘Het wordt steeds lastiger om in gesprek te

een specifiek vraagstuk. Alleen zo kun je mensen echt

gaan met burgers over onderwerpen die gevoelig

goed helpen.’

liggen. Daar speelt van alles mee: De AVG-wet, klachtgevoeligheid, het steeds eerder gevoelige informa-

Behalve een meer opgavegerichte aanpak is er nog

tie delen via sociale media. Dit maakt dan we meer

iets wat betrokken instanties zouden moeten doen,

wantrouwend tegen over elkaar komen te staan als

vindt Marjan. ‘Achter je computer vandaan komen,

mensen, en slaat een gat tussen overheid en inwoners’,

een kop koffie met mensen drinken, ‘ouderwetse’

denkt Marjan. ‘Wat in die dynamiek belangrijk is: eerlijk

huisbezoeken afleggen. Want een belangrijke reden

zijn. Ik wil de mensen met en voor wie ik werk zo’n

voor het geknakte vertrouwen, is dat de overheid geen

realistisch mogelijk perspectief te geven. Als iemand

gezicht heeft. Het is niet eenvoudig om bij de instan-

zijn huis verliest, zeg ik niet: dat lossen we wel op. Ik

ties een ‘gewoon mens’ te spreken te krijgen. Alles

zeg: houd er rekening mee dat je voorlopig geen eigen

gaat via websites, chats, formulieren, belmenu’s. Als

dak boven je hoofd hebt. Laten we samen aan een

het tegenzit wordt gewoon de verbinding verbroken

oplossing werken. Die eerlijkheid is pijnlijk en leidt

als je belt. Zo kun je als overheidsinstantie nooit zicht

soms tot boosheid, maar het maakt ook dat mensen

krijgen op wat er echt speelt en reduceer je mensen

zelf verantwoordelijkheid nemen.’

tot een label. Daarin wreekt het zich dat mensen zich
alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen stukje.

De zorgmarinier is er dan ook expliciet niet om alles

Als jeugdzorg op bezoek komt, is de vraag: hoe gaat

maar op te lossen voor mensen. ‘Pamperen helpt niks,

het met uw kinderen? Bij de afdeling inkomen kijken

omdat mensen daar niet zelfstandiger van worden.’

ze naar je financiële situatie. Maar als zorgmarinier

Marjan memoreert: ‘Ik zat laatst bij een echtpaar, en

ik een doorbraak forceren. Ik kan zeggen: oké, de regels

die man van het stel had telkens het hoogste woord.

schrijven X voor, maar ik zie dat Y op het moment de

Mevrouw kwam helemaal niet aan bod. Op zeker

beste oplossing is. Dus we gaan voor Y. Maar daar moet

moment heb ik gezegd: ik zie dat je heel betrokken

je goed over nadenken. Want mandaat hebben is één,

bent, maar ik heb er last van dat je er steeds doorheen

maar het gebruiken is een tweede. Ik merk dat het

praat. Hoe lossen we dat op? Hij is toen om de zoveel

heel veel losmaakt bij mensen als dat mandaat wordt

tijd buiten een sigaret gaan roken. Zodat ik toch met

ingezet. Ook dat is een vertrouwenskwestie. Eentje die

mevrouw kon praten. Eerlijkheid en duidelijkheid, het

niet gemakkelijk is. Maar ik blijf doorzetten. Want de

werkt echt het beste.’

zorgmarinier is er voor de meest kwetsbare mensen in
onze maatschappij, die ondanks de inzet van organi-

WAT M E N S E N N O D I G H E B B E N

saties vastlopen. Vanuit die gedachte kijk ik naar wat

Het is soms nog steeds pionieren voor Marjan, ook

mensen nodig hebben, en dat is soms anders dan de

intern. ‘Wat fijn is aan Zwijndrecht, is dat er veel

bestaande oplossingen.’

ambitie is om dingen echt ánders te doen. Om mensen
zelf de regie over hun leven terug te geven. Dat vraagt
wel een omslag in de cultuur. Ik vind de overheid nog
heel rechtmatig en presterend, terwijl een participerende en faciliterende overheid in mijn ogen passender
is. Collega’s moeten bereid zijn om over de schutting
van hun eigen domein te kijken, om in actie te komen
als dat nodig is en weg te komen achter hun bureau.
Nu ligt de verantwoordelijkheid voor doorbraken nog
te veel bij een of twee poppetjes. Als ik zie dat het
nodig is om af te wijken van de bestaande wegen, kan
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“Achter je computer
vandaan komen, een
kop koffie met mensen
drinken, ‘ouderwetse’
huisbezoeken afleggen.”

