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‘Ik wil een steen in 
de vijver gooien’

”

zal de verhouding evenwichtiger zijn. 
Misschien zal in het begin het zwaarte-
punt iets meer liggen bij de nieuwe Raad 
voor Volksgezondheid en Samenleving. 
Die heeft natuurlijk zorg en aandacht 
nodig. Omdat Rotterdam in zekere zin 
mijn thuisbasis is, lukt het daar wel met 
iets minder tijd. Het lijkt allemaal veel, 
maar voor mij is de sleutel dat ik mijn 
werk de moeite waard vind om te doen. 
Voor mij zijn plezier in het werk, humor 
en kunnen relativeren essentieel. Dat 
hangt heel erg van de mensen af. Kun je 
leuke mensen om je heen verzamelen 
tegen wie je kunt zeggen: kijk eens wat 
we nu weer meemaken? 

Je moet kunnen relativeren en niet al-
les heel ingewikkeld willen maken. Als 
je onderwerpen licht maakt, kun je ook 
moeilijke zaken tot een goed einde bren-
gen. Niets leukers dan in een moeilijke 
vergadering met een kwinkslag komen. 
Bij de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg vond ik het ook fijn om op het 
scherp van de snede te debatteren. Niet 
om gelijk te krijgen, maar bijvoorbeeld 
om een advies nog beter te maken. Als 
voorzitter kan ik dan alle kanten bij el-
kaar brengen. Dat wil ik met de nieuwe 
raad blijven doen.

Ik zie mezelf niet zozeer als bestuur-
der, meer als opleider en wetenschapper; 
een kenniswerker. Ik wil altijd de kennis 
verbinden met de praktijk en de praktijk 
weer met het beleid. Via het opleiden 
sta ik voortdurend in verbinding met 
die praktijk. Ik zoek dat ook op, zoals 
nu met het formuleren van een advies 
over het hoofdbehandelaarschap voor de 
ggz. Dat gaat echt over de realiteit van 
alledag. En voor kenniscentrum voor 
langdurende zorg Vilans werk ik mee 

aan de beoordeling van interventies  
om de zorg te verbeteren. Daar leer ik 
veel van. Daarnaast kom ik graag in het 
AMC waar ik lid ben van de raad van toe-
zicht. Ik heb me wel voorgenomen om in 
de praktijk te gaan kijken wat de nieuwe 
WMO precies gaat betekenen, daar weet 
ik nog te weinig van.

Soms is de praktijk dichtbij. Ik ben 
stamceldonor geweest en mijn man 
heeft laatst een vervelend fietsongeluk 
gehad waarna hij een infectie opliep. 
Dan zie je genoeg ziekenhuizen van bin-
nen. De situatie van mijn moeder is een 
voorbeeld van geweldige ouderenzorg. 
Ze woont in een goed appartement naast 
een verzorgingshuis met opties voor 
een zorgpakket. Omdat ze weet dat ze 

daarop kan terugvallen, gaat het heel 
goed met haar. Die preventieve werking 
houdt mensen vitaler. 

Hoewel ik druk ben in mijn verschil-
lende functies, ben ik niet alleen mijn 
werk. Ik heb een geweldige man, ik ben 
dol op muziek en twee tot drie keer in de 
week loop ik hard met een groepje vrien-
dinnen. Daarbij is de gezelligheid net zo 

belangrijk als de sport zelf. Maar er is ook 
competitie: blijven we nog in conditie?

Mijn benoeming als voorzitter is  
voor vier jaar. Of dit mijn laatste baan is, 
daar denk ik wel over na. Ik ben me er-
van bewust dat mijn werk bij de univer-
siteit over een paar jaar ten einde loopt. 
Dat is niet erg, ik merk soms al een 
afstand tussen mij en de jonge studen-
ten. Mijn liefste wens is om de komende 
jaren heel langzaam af te bouwen. Dan 
krijg ik meer tijd voor andere projecten, 
zoals mijn werk voor Stichting Bonama 
en het Danpaati project in Suriname. 
En misschien ga ik nog eens een boek 
schrijven, over migratie en over de ge-
schiedenis van mijn vader. Verder heb ik 
geen grootse plannen. Wel wil ik graag 
terug naar Colombia, daar was ik in 1982 
voor het laatst. 

Waar ik nu ook nog geen tijd voor heb, 
is meer vrijwilligerswerk. Ik zou wel 
voorleesoma willen zijn, of bijles willen 
geven aan kinderen in een multicul-
turele setting. Maar dat is nog niet zo 
concreet. Ik weet wel dat ik niet meer 
de politiek inga. Dat past niet goed bij 
mij. Ik hou wel van het debat, maar niet 
zo van de politieke scheidslijnen. Ik wil 
vooral samenwerken om iets te berei-
ken, om verder te komen. 

Persoonlijk heb ik niet zoveel meer te 
wensen. Ik voel me zeer bevoorrecht dat 
ik vier jaar voorzitter mag zijn van deze 
nieuwe raad met een brede opdracht: 
volksgezondheid én samenleving. Voor 
de raad heb ik de wens dat zij een beetje 
dwarsig zal zijn, de horzel in de pels en 
niet een orgaan dat met het zoveelste 
advies over transitie komt. Ik wil met 
de raad een steen in de vijver gooien. 
Mensen inspireren.

‘Niets leukers dan 
in een moeilijke 
vergadering met 
een kwinkslag 

komen’ 

“

Pauline Meurs (61) is hoogleraar 
Bestuur van de Gezondheidszorg, aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam, 
directeur van het Erasmus Centrum 
voor Zorgbestuur en voorzitter van de 
nieuwe Raad voor Volksgezondheid  
en Samenleving. Toch ziet ze zichzelf 
niet echt als bestuurder. “Ik vind mezelf 
eerder opleider en wetenschapper.”

Als kind woonde ik in verschillende 
landen. Pas op mijn 19de kwam ik naar 
Nederland, om te studeren. Voordeel  
daarvan is dat ik vijf talen spreek en  
dat je me overal kunt neerzetten. Ik heb 
geleerd om me in verschillende omstan-
digheden aan te passen, dat was voor 
mij een overlevingsstrategie. Door mijn 
achtergrond heb ik weinig op met het 
‘wij-Nederlanders gevoel’. Ik begrijp dat 
er sprake is van een nationale identiteit, 
maar ervaar dat zelf niet. Ik ben geboren 
in Frankrijk, heb in Mexico, Brazilië en 
Colombia gewoond, mijn vader komt uit 
Suriname. Toen ik in Nederland kwam, 
sprak ik de taal slecht, ik was anders dan 
de anderen. Voor mij was het moeilijk, 
waar kom ik vandaan? Waar hoor ik bij en 
waar voel ik me thuis? Nu weet ik: ik ben 
van hier én van daar. 

Van huis uit heb ik meegekregen dat je 
je bescheiden moet opstellen en je talen-
ten moet benutten. Mijn moeder noemde 
me al een bezig bijtje en dat ben ik nog 
steeds. Ik werk altijd, behalve op zaterdag 
en op zondagochtend. Ook de avonden 
ben ik meestal aan het werk. Nu is het 
misschien wat drukker dan normaal, 
omdat ik tot 1 mei nog voorzitter ben van 
ZonMw. Mijn werk in Rotterdam zie ik 
als één geheel, mijn werk als directeur 
van het Centrum voor Zorgbestuur valt 
onder mijn hoogleraarschap. Dus het 
lijkt misschien meer dan het is. Door de 
overlap met mijn werk voor ZonMw is 
het een beetje veel, ik heb nu nog drie 
banen. Maar straks zijn het er twee en 
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