CONTOUREN VAN ZORG EN WELZIJN

Hans Ouwehand
bestuurder CIZ

WAT ZIT ER TUSSEN
STAAT EN STAD?

“Op dit moment
leiden de prikkels
in het systeem van
de zorg niet tot de
juiste beweging.”
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Een Amerikaanse hoogleraar sprak eens op een congres in Nederland. Het ging erover dat grote
issues niet op rijksniveau moeten worden opgepakt, maar op het niveau van de lokale overheid.
Hij putte uit het verleden en noemde voorbeelden als Genua en Florence. Hij schakelde naar
actuelere voorbeelden als New York en Londen. Hij wist niet het aantal inwoners van Nederland,
maar geconfronteerd met het juiste aantal was zijn reactie dat Nederland dan eigenlijk een stad
was. Natuurlijk is Nederland geen stad, maar de schaal waarop wij werken binnen het sociaal
domein doet de wenkbrauwen fronsen. En niet alleen van ingevlogen Amerikanen.
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