In Memoriam Lien Knol
Afgelopen zaterdag troffen wij in de krant het rouwbericht aan dat onze Lien Knol niet meer onder ons
is. Ondanks haar hoge leeftijd was dit voor de SOC toch wel onverwachts.
Wij waren verrast dat zij opgenomen was in verpleeghuis Mechropa vanwege een hersenbloeding. De
hersenbloeding en het Corona virus dat zij had opgedaan werden haar helaas fataal.
Zo’n kleine anderhalf jaar geleden werd duidelijk dat Lien steeds meer ging merken van haar fysieke
beperkingen. Haar geest was goed maar haar lichaam trapte op de rem.
Toen Lien in 2018 aangaf dat zij graag door wilde gaan met haar werk voor de Stedelijke
ouderencommissie maar dat het steeds moeilijker ging besloot het SOC-bestuur haar bij het
gemeentebestuur voor te dragen voor een onderscheiding voor vrijwilligers: De Haagse Stadsspeld.
Dit vanwege haar formidabele en jarenlange inzet als vrijwilliger voor het welzijn en de zorg van
Haagse senioren en Hagenaars met een beperking.
De gemeente heeft op basis van dat verzoek besloten om Lien niet de Stadsspeld maar de
Stadspenning te geven voor haar jarenlange onbaatzuchtige inzet voor de stad Den Haag.
Op 27 maart 2019 is de Stadspenning namens het gemeentebestuur door Wethouder Bert van Alphen
uitgereikt aan Lien. Bert van Alphen die onder andere wethouder is geweest voor het Haagse
Seniorenbeleid vertelde dat hij binnen het College van B. en W. erop had aangedrongen dat hij de
penning wilde graag persoonlijk wilde uitreiken. Immers Lien was bekend en werd gewaardeerd
binnen de kring van Stadsbestuurders en Ambtenaren.
Vanaf haar pensionering kon Lien haar kennis en ervaring die zij opgedaan heeft bij het Centraal
Bureau Voor de Statistiek inzetten voor haar latere functies binnen het Haagse vrijwilligerswerk. Met
name haar inzichten in statistieken binnen het beleid waren geweldig.
Zo was zij niet alleen betrokken bij het werk van de SOC maar ook bij het werk van Voorall, een
organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.
Dat Lien gewaardeerd werd bleek ook uit het gegeven dat de gemeente haar heeft gevraagd om
zitting te nemen in de kwaliteitscommissie WMO. Een functie die zij van 2015 tot 2018 heeft bekleed.
De kennis over het reilen en zijlen binnen de WMO deelde zij met de Stedelijke Ouderen Commissie.
Door die kennis ging de kwaliteit van de adviseringstaak van de SOC omhoog.
Haar werk voor die commissie maar dat geldt zeker ook voor haar werk voor de SOC kenmerkte zich
door een grote betrokkenheid en inzet om de kwaliteit van de dienstverlening en de begrijpelijkheid
van de communicatie-uitingen, brieven en beschikkingen van de gemeente te vergroten.
Zij had een scherp oog en kritische blik op cijfermatige onderbouwing van beleidsnota’s over ouderen/
WMO. Bestuurders en beleidsmedewerkers die met onjuiste cijfers het beleid probeerde te
onderbouwen zijn door Lien op beschaafde wijze gewezen op die onjuistheden. Als het op nota´s en
adviezen aankwam had zij deze vaak beter gelezen dan menig wethouder en directeur. Daarom was
zij een zeergewaarde lid van de ALV van de SOC.
Lien was bijna bij alle vergaderingen van de commissie Samenleving op de publiekstribune te vinden.
Ze volgde het politieke debat op de voet. Haar aanwezigheid was zo vanzelfsprekend dat als ze er
door omstandigheden een keer niet bij kon zijn, ambtenaren zich afvroegen: waar is Lien?
Haar bijdrage, wijsheid en betekenis van Lien voor het Haagse Vrijwilligerswerk is groot geweest. In
het bijzonder haar werk voor de Stedelijke Ouderencommissie.
Zo zullen wij ons Lien blijven herinneren.

