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E
r zijn zo van die hardnekkige thema's die maar 
niet opgelost geraken. Hoeveel intellectuele 
en creatieve energie er ook tegenaan wordt ge
gooid, ze blijven steeds de kop opsteken. Wacht

lijsten in de hulpverlening is zo'n thema. CIientregistra
tie is ook een erg hardnekkige. Ik schreef er in 1995 mijn 
proefschrift over en kon toen al historische voorgangers 
opvoeren. Die gaan terug tot de negentiende-eeuwse 
Charity Organisation Societies en zelfs tot in de zestiende 
eeuw in een verordening van Henry VIII (ja, die met zijn 
acht vrouwen). Het worstelen met registratie lijkt daar
mee zo oud als sociaal werk zelf. 
Maar dat is natuurlijk geen reden om het thema te laten 
liggen. De nieuwste bijdrage aan het debat over clientre
gistratie is een wat uit de hand gelopen masterthesis van 
Frank Willeme. In het dagelijks leven is hij algemeen co
ordinator van het Netwerk palliatieve zorg in de Vlaamse 
Kempen. In die functie kreeg hij natuurlijk te maken met 
de verplichting om via cijfers de kwaliteit van het werk te 
verantwoorden aan de overheid en andere financiers. En 
daarmee met de worsteIing dat daarbij belangrijke aspec
ten van kwaliteit nauwelijks in beeld kwamen. De scriptie 
werd zo goed, dat de afstuderende 'student' en zijn pro
motor Andries Baart er samen een boek van maakten. 
De uitgave valt uiteen in drie delen. Heteerste staat stil bij 
de notie kwaliteit en wat die betekent in de (palliatieve) 
zorg. Het schetst hoe een aantal beleidsdocumenten die 

kwaliteit operationaIiseerden en stevige vragenIijsten op
leverden, toch ook tot teleurstelling leidden. Wezenlijke 
elementen van kwaliteit zoals die vanuit de presentiebe
nadering worden benoemd -zoals betekenis en zingeving 
- bIijven immers buiten beeld. Gevolg: de kwaliteitssyste
men zijn voor verbetering vatbaar, want ze brengen on
voldoende de beoogde kwaliteit in beeld. Zo ontstaat een
zijdigheid. en da tis niet wenselijk. 
In het tweede en grootste deel van het boek wordt de uit
daging opgenomen om verbetering aan te brengen in de 
clientregistratie en verantwoording om eerder genoem
de tekortkomingen weg te werken. Het krijgt de vorm van 
een handelingsonderzoek in enkele Vlaamse palliatieve 
dagcentra. en een zoektocht naar gezonde mengvormen 
van tellen en vertellen. Zo komt narratieve verantwoor
ding in beeld. Het derde deel is ten slotte een voorbeeld 
van tellen en vertellen. een verantwoordingsdocument 
over enkele werkingsjaren van een van de dagcentra. 
Het leest allemaal nog wat erg als een master thesis aange
vuld met een voorwoord van de promotor. Maar de mooi 
uitgewerkte exemplaIische casus en de herkenbare worste
ling met de kloof tussen opgelegde bureaucratie en weinig 
meetbare. maar 0 zo belangrijke aspecten van zorg maken 
dat de inspiratie en het creatieve beklijft. Kan wat hier van
uit palliatieve zorg groeide. worden overgedragen naar het 
sociaal werk? Wie durft zijn volgende jaarverslagfverant
woordingsdocument door dit boek laten inspireren? ~ IS 

www.zorgwelzijn.nl NR 2, 2 februari 2011 Zorg®Welzijn 

http:www.zorgwelzijn.nl

