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Waar een weg is…………..ontstaat een wil. 
 
Laten we eens kijken naar onszelf. Elk mens droomt, idealiseert en verlangt 
ergens naar. Iedereen doet zijn uiterste best om die verlangens en dromen uit 
te laten komen. Dat dit meestal niet zonder slag of stoot gaat is u allen en zeker 
mij bekend. De een moet er soms veel meer voor doen dan de ander. Echter op 
het moment dat we ze waar maken realiseren we onszelf dat we een mooi 
staaltje werk geleverd hebben en mogen we met recht trots zijn. 
 
Het is algemeen bekend dat we niet alles in de hand hebben en het levende 
leven ons regelmatig flink door elkaar rammelt. We zijn immers naast onze 
dromen, wensen en ideeën ook nog gewoon mens. En die mens wil eigenlijk 
niets liever dan een veilige haven, een huis, eten, werk, familie, vrienden, 
hobby’s, een partner, enzovoort. Soms loop het door persoonlijke 
kwetsbaarheden, omstandigheden, situaties anders en lijkt slagen in het leven 
ver weg. 
 

 
 

Uiteindelijk telt alles mee en alles doet er toe in het leven. De omgeving, de 
condities waarin we opgroeien, mensenrechten, familie, werk, hobby’s, 
vrijheid, hoop en geloven. Elk mens heeft iemand nodig die in hem of haar 
gelooft en hem of haar de moeite waard vind. Als de omgeving gezond is en de 
condities zijn optimaal is de kans van slagen groot. Bij elk mens draait het leven 
om de cirkel van welbevinden. Zo zoekt elk mens zijn eigen (ideale) route, 
waarbij elke levensfase zijn eigen momenten kent, mooi en minder mooi.  



2 
 

28 juli  2018 Eindhoven  I  Toon Walravens  I  Waar een weg is ontstaat een wil    
 

Als we de levensloop fases in elkaars mensenleven beter zouden kennen, leren 
we bewuster welke disciplines, welke systemen, wat voor digitalisering, en 
financiële stromingen aan- een zouden moeten sluiten. Daardoor krijgen en 
hebben we in de toekomst ook meer oog wat voor beslissingen op welk 
moment genomen dienen te worden. Dan word het een stuk gemakkelijker om 
dichtbij de leefwereld aan te sluiten en mensen te ondersteunen van wens naar 
realisatie. Dan wordt ook de praktische kant eenvoudiger om wens, zorg, 
veiligheid en ondersteuningsbehoefte vorm te geven. Op weg naar een zo 
tevreden mogelijk leven met de daarbij behorende kwaliteit. Dat is toch wat elk 
mens wil. Maar zoals gezegd, soms is het leven, de maatschappij en zijn 
verwachtingen complex en ontevredenheid zal altijd de kop opsteken. Alle 
ingrediënten zijn aanwezig om daarvan in de war te raken of onszelf te 
verliezen.  
 
En ja, er zijn veel hulpverlenende instanties in Nederland om de problematiek 
rondom personen met verward, onbegrepen of wat voor gedrag te verhelpen. 
Echter, er is niet één weg of één oplossing voor het onderwerp ‘mens’. Sinds 
ons bestaan leven mensen met, door en voor mensen. Wij leren dus ook van, 
door, voor en met mensen. En juist ervaringen zijn grote leermeesters met een 
grote hoeveelheid aan rijkdom! En veel van deze rijkdom bevindt zich bij 
ervaringsdeskundigen en zelfhulp. In informele netwerken die de context waar 
mensen wonen of tijdelijk verblijven kennen. Een soort van natuurlijke schil om 
mensen heen! En soms is zelfs die schil niet meer intact of zelfs geheel 
verdwenen en zijn mensen aangewezen op of overgeleverd aan de goede 
bedoelingen in de samenleving en instanties. 
 
Waar bevinden zich de netwerken die we terug vinden in de straat, de wijk en 
regio, waar wonen families en naasten, vrienden en buurtbewoners. Dit is 
absoluut nog te weinig in beeld. Laat staan dat we weten wat ze echt nodig 
hebben zodat mensen elkaar kunnen ondersteunen. 
 
Want wat betekent gebruik maken van zelfhulp, familie en naasten, 
ervaringsdeskundigheid, zelf-regiecentra, vrijwilligersorganisaties, et cetera. 
Wat kunnen we nog leren van deze selfsupporting systemen? En wat hebben 
deze stuwende aders aan ondersteuningsvormen, nieuwe kennis en financiën 
nodig zodat ook zij niet dicht slibben of stilvallen. We moeten vooral het 
gewone dagelijks leven niet protocolleren of volproppen met richtlijnen en 
regels. Net als bij het menselijk hart is het informele netwerk een belangrijke 
maatschappelijke slagader. Dus hou deze weg intact en laten we voorkomen 
dat we ook daar straks met systemen maatschappelijk moeten gaan dotteren! 
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En die prangende vraag: bestaat er nu wel of geen leef en systeemwereld, Zijn 
er schotten, zijn er financiële hobbels, let wel: de meeste problemen zijn 
niet tussen pen en papier op te lossen. Daarmee leggen we problemen vast. 
Nee ik wil geen systemen omver duwen, maar een klein of groot beetje 
beweging zou al ideaal zijn. 
 
 

 
 
Met alle digitalisering, technologie en geld van de wereld kunnen we niet een 
gram (pure) liefde produceren. Als ervaringsdeskundig professional streef ik al 
jaren om ons vooral te richten op de omgeving waarin wij mensen 
leven. Systemen hebben geen geweten, zijn voorgeprogrammeerd en doen wat 
ze opgedragen worden. Om mensen echt goed te kunnen ondersteunen 
zouden we veel meer moeten schuiven met systemen en financiën in plaats 
van met mensen! 
 
Zorg ervoor dat elke stad of dorp zijn ambassadeurs heeft die zich inzetten en 
hard maken voor allerlei maatschappelijke onderwerpen. Ik ben een inwoner 
van Nederland en in hart en ziel Eindhovens burger. En ik streef naar een mooi, 
leefbaar, veilig en kleurrijk Eindhoven. Daar waar ik kan zal ik me inzetten voor 
idealisme met een klein activistisch hartje. De wethouder mag op mij als 
Eindhovens inwoner een beroep doen indien nodig. Dit hebben we inmiddels 
ook besproken. 
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Vooruit even terug naar die prangende vraag:  is er nu echt een kloof tussen 
systeem en leefwereld? En kunnen we alles wel echt overzien? 
 

- Of zit het toch net iets anders en zijn er kloven tussen organisaties 
onderling……richting de leefwereld.  
 

- Want binnen overheid, banken, welzijn en zorg, justitiële organisaties, 
gemeenten, woningbouwcoöperaties, etc.  bevinden zich het grootste 
deel van de systemen, digitalisering en financiële stromingen.  

 
- Want wie is waar verantwoordelijk voor binnen de keten, wie betaald er 

wat en voor wie, Gemeente, GGZ, Politie, GGD, Justitie, Verslaving 
sector, VWS, LVB sector, politiek, woningbouwcoöperaties, 
Zorgverzekeraars, zorgkantoren, et cetera. 

 
Ik wil ook een pleidooi houden voor het ondersteunen van burgerinitiatieven, 
meer inzet van ervaringsdeskundigheid, op menselijk en burger niveau in de 
wijken en gebruik makend van zelfhulp. Maak dit financieel ook meer mogelijk 
zonder meteen resultaten te vragen. Soms word er een zaadje gepland wat pas 
jaren later bij een of andere ondersteunende organisatie tot wasdom komt. 
Denk dan even terug waar dit zaadje gepland is om je bewust te zijn van de 
bedoeling. Waarom en voor wie deden we het ook alweer en waar begint het. 

 
Want volgens mij is de eerste in de keten de burger met een ondersteuning of 
hulpvraag. Zonder burger met een hulpvraag bestaat er immers helemaal geen 
keten en zijn veel systemen overbodig. Hij of zij is het vertrekpunt, jong, 
jongvolwassen, middelbaar of ouderen. Laten we blijvend proberen weer te 
geven waar wij denken waar het verschil zou kunnen en moeten gemaakt 
worden. Bij mensen, In de huizen, straten, wijken en regio’s en tenslotte 
landelijk. Want mensen zullen en moeten altijd een onderdeel van de 
samenleving uitmaken of een verbinding er naar toe hebben waar zij zich ook 
bevinden!! 


