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Afwachten tot de benodigde beweging in de 
zorg vanzelf ontstaat of van bovenaf opgelegd 
wordt, is niet de meest wenselijke manier. De 
verantwoordelijkheid voor de juiste zorg op de 

juiste plaats ligt bij ons allemaal. Zorgbestuurders hebben 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid om over de 
muren van de eigen organisatie en sector heen te kijken. 
En als mens heeft eenieder de taak om goed voor zichzelf 
te zorgen en voor elkaar.

In de praktijk blijkt dit streven een uitdaging, en dat geldt 
niet alleen in de zorg. Neem bijvoorbeeld de klimaattop in 
Polen in december 2018. Drie jaar daarvoor werden in 
Parijs prachtige, vergaande klimaatdoelen vastgesteld die 
tot jubelstemming leidden. Een relatief makkelijk af te 
sluiten akkoord, want wie droomt er nou niet van een 
schone toekomst? Toen echter in Polen deze klimaat
doelen uitgewerkt moesten worden tot een handboek 
over hoe we dit kunnen bereiken, sloeg die stemming  
snel om. Bijna geen land blijkt bereid om zelf vergaande 
concessies te doen voor een hoger doel dan de kiezers 
thuis en de landsbegroting. 

Net zo min als bij het klimaat, zou je willen dat het  
niet gaat om de jaarcijfers van de afzonderlijke zorg 
organisaties. 
 

Marleen van Essen 
Programma Manager Coincide

Wanneer je aan mensen werkzaam in de zorg, van 

bestuurlijk tot uitvoerend niveau, vraagt hoe de zorg 

er volgens hen uit zou moeten zien, krijg je geen sterk 

van elkaar verschillende antwoorden. De dromen 

van burgers over het ideale stelsel wijken daar ook 

niet sterk van af, en we zijn het er tevens over eens 

dat de zorg in de huidige hoedanigheid onhoudbaar 

is. Gek eigenlijk dat we de sector dan toch niet  

georganiseerd krijgen naar ieders tevredenheid.

ZORG IN  
DE BUURT

Al begint een beter milieu bij jezelf; met de optelsom der 
individuen zijn we er niet. Samenwerking is dan ook een 
sleutelwoord en dat lezen we terug in deze publicatie met 
als thema ‘Zorg in de Buurt’. De verschillende stukken 
bieden inspirerende praktijkvoorbeelden, diverse visies op 
(digitale) ontwikkelingen in de zorg en aanmoedigingen 
voor verandering. Als onze wensen in essentie gelijk zijn, 
laten we er dan in gezamenlijkheid voor zorgen dat dat 
ideale stelsel er daadwerkelijk komt!
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Succesvol 
samenwerken 
in een dag

Wilt u succesvoller samenwerken met andere zorgorganisaties in 
een netwerk of samenwerkingsverband? Volg dan de masterclass 
‘Tweebenig samenwerken in de Zorg’ van TwynstraGudde.

Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar:
www.twynstragudde.nl/masterclass-zorg
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ALS DIVERSITEIT  
DE NORM WORDT…

principe geen nieuwe inhoudelijke norm te kiezen, maar 
juist te focussen op de diversiteit en het feit dat mensen 
verschillen. Het is dan aan de beleidsmakers en dienst 
verleners om die diversiteit te omarmen en te faciliteren. 
Dus niet ‘iedereen of niemand’ in een verzorgingshuis, 
maar wie wil en voor wie het passend is. Dat zou ook 
ruimte laten voor lokale initiatieven door bijvoorbeeld in 
de grote steden mensen eerder via de Wmo in een 
verzorgingshuis te plaatsen en de woonruimte die ze 
daarbij achterlaten te reserveren voor woningzoekenden 
met een kleinere beurs. Op die manier kunnen de 
domeinen zorg en wonen beter worden afgestemd en kan 
er maatwerk worden geleverd. Dat betekent wel dat er 
domeinoverstijgend moet worden gedacht én gehandeld.

Maatwerk
Binnen CIZ proberen wij op onze eigen bescheiden wijze 
een bijdrage te leveren aan deze gedachte. Daarbij staat 
soms in de weg dat wij een landelijke wet uitvoeren waar 
uniformiteit voorop staat. Met ons credo: ‘de regels zijn 
gelijk en toch is iedereen anders’ proberen wij echter 
maatwerk te leveren waar dat kan en te zorgen dat 
iedereen zich gezien, gehoord en geholpen voelt. Dat is 
niet altijd eenvoudig, maar het begint met de juiste 
attitude.  

Een ander initiatief waar wij bij betrokken zijn, gaat van 
hetzelfde credo uit: hulp aan minder digitaal vaardigen. 
Daar gold tot voor kort het uitgangspunt dat in het kader 
van de digitale overheid iedereen zich op de digitale 
snelweg moest zien te redden, waar het verwijderen van 
de blauwe enveloppe een voorbeeld van is. Dus niet de 

Het spreekwoord ‘gelijke monniken gelijke kappen’, althans de gangbare 

uitleg daarvan, is een typisch Nederlands gezegde dat buiten onze lands

grenzen weinig navolging kent. Daar wordt het vaak uitgelegd als een 

pleidooi voor rechtvaardigheid. Bij ons wordt het juist uitgelegd als een 

vrij rigide gebod op gelijkheid. We zijn immers goed in het plakken van 

generieke etiketten op een bevolking die steeds heterogener wordt. 
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Melk is goed voor elk’ is er zo een, tevens 
voorzien van een generieke bijsluiter: drie 
glazen melk per dag, met een dito rolmodel: 
Joris Driepinter. Bij voortschrijdend inzicht 

wordt zo’n adagium dan weer collectief in de prullenbak 
gegooid en wordt melk voor iedereen in de ban gedaan. 
Piet Hein Donner heeft op het Divosa congres van 2016 
een poging gedaan verandering in te brengen in deze 
rigide stellingname door te stellen dat bij de decentralisa
tie van overheidstaken het uitgangspunt ‘gelijke monniken 
gelijke kappen’ vervangen dient te worden door ‘ieder het 
zijne’. Deze toespraak heeft veel lof, maar betrekkelijk 
weinig navolging gekregen. 

Tweestrijd
Ook in de zorg trappen we nog regelmatig in deze valkuil. 
Zo lijkt het uitgangspunt zelfredzaamheid het leidende 
principe te zijn dat is geplakt op de transformatie die de 
afgelopen jaren binnen de langdurige zorg heeft plaatsge
vonden. Zo moest/wilde iedereen langer thuis blijven 
wonen en moet iedereen mee in de vaart der volkeren 
van de digitale overheid, zonder dat we ons afvragen of 
dit wel voor iedereen mogelijk is. De tegenstanders vinden 
dan vervolgens dat de verzorgingshuizen voor iedereen 
weer terug moeten komen en maken daarbij dezelfde 
fout: ‘one sizes fits all’, voor totaal verschillende mensen 
en wensen. Vervolgens gaan de voor en tegenstanders 
elkaar te lijf met hun eigen beelden en rolmodellen voor 
ogen en wordt er slecht naar elkaar geluisterd.

Domeinoverstijgend werken
Uit deze impasse lijkt een uitweg mogelijk door als nieuw 
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digitale overheid, maar de digitale burger moet voorop. 
Voor een relatief grote groep (naar schatting 4 miljoen 
mensen) is de digitale snelweg echter geen lust, maar een 
grote last en barrière. Daarom is een aantal overheids 
organisaties gestart met een project in samenwerking met 
de koninklijke bibliotheek waarbij bibliotheken cursussen 
geven om digitale vaardigheden te vergroten. Voor 
diegenen die het niet kunnen leren, wordt hulp geboden 
voor het invullen van de formulieren. Dit is een mooi 
voorbeeld van een samenwerking uit onverwachte hoek, 
uitgaand van diversiteit als norm. 

Diversiteit
Ik ben er van overtuigd dat er meer en wellicht meer 
baanbrekende voorbeelden zullen volgen als wij radicaal 
zelfredzaamheid als norm vervangen voor diversiteit  
als norm. De tegenwerping in dit soort situaties is 
vaak dat er dan met twee maten wordt 
gemeten en dat er willekeur optreedt.  
Dat is op zich vreemd, want als we van 
diversiteit als norm uitgaan, accepteren 
we dat er ongelijkheid is. Ongelijke 
situaties gelijk behandelen lijkt dan 
vreemder dan ongelijke situaties 
ongelijk te willen behandelen. Het 
woord willekeur heeft in onze taal  
een negatieve bijklank. Ook hierbij 
is het soms interessant over de 
landsgrenzen te kijken. In het 
Engels wordt willekeur vertaald in 
het waardevrije : ‘use your own 
discretion’. Is dat niet juist wat we 
nodig hebben om diversiteit te 
omarmen? 
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“ We zijn goed in het plakken van 
 generieke etiketten op een bevolking 
 die steeds heterogener wordt.”



ZORG IN DE BUURT

Wouter Bos

8 • MAGAZINE COINCIDE8 • MAGAZINE COINCIDE

ZORG IN DE BUURT ANDERS ORGANISEREN

INVESTEREN IN  
PROFESSIONALISERING 
VAN DE JEUGDHULP IS  
NOODZAAK

De zorg zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk 

bij het kind en gezin organiseren en schotten 

weghalen tussen de langdurige zorg, jeugdhulp 

en GGZ. Dat waren de stevige ambities bij de 

invoering van de Jeugdwet in 2015. 

Door gemeenten verantwoordelijk te maken voor 
de zorg voor jeugd, zijn we inderdaad in staat 
gebleken problematiek eerder te signaleren en 
kunnen we daar met meer maatwerk op 

inspelen. Met zorg die zo licht als mogelijk en zo zwaar als 
nodig is. Zorgprofessionals spelen hierin een cruciale rol. 
Deze doelstellingen van de Jeugdwet zijn nog steeds prima. 

Andere zorg met minder budget
De vraag is: willen we niet teveel veranderen in korte tijd? 
Dat denk ik op zich niet. De ambities zijn hoog maar 
haalbaar, mits er meer geld beschikbaar komt. Want 

Monique Kavelaars 
lid raad van bestuur Pluryn

behalve dat gemeenten en aanbieders van jeugdhulp  
zich opnieuw moeten organiseren, willen we ook dat 
professionals anders gaan werken. De ‘bedoeling’ centraal. 
En de zorg moet zoveel mogelijk in de thuissituatie van het 
kind worden geleverd. We willen dat zorgprofessionals dat 
allemaal organiseren en faciliteren. In plaats van dat we 
zorgprofessionals de ruimte kunnen geven om zich de 
veranderingen in het vak eigen te maken en zich daarin 
verder te ontwikkelen, worden jeugdhulporganisaties 
geconfronteerd met fiks afgeslankte budgetten. Dat 
verhoudt zich niet tot wat ons te doen staat. Meer werk, 
voor minder geld.
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Wouter Bos
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Creatief werven
Willen we de transformatie daadwerkelijk tot een succes 
maken, dan moeten zorgorganisaties de kans krijgen om 
te investeren in hun professionals. Dat betekent dat zij 
ruimte moeten krijgen voor scholing, reflectie en intervi
sie. Zowel in tijd als in middelen, om de opleidingskosten 
te betalen. Die noodzaak is extra aanwezig in deze tijd van 
schaarste op de arbeidsmarkt. De creativiteit om mede
werkers te werven is er in de praktijk. Denk bijvoorbeeld 
aan het succesvolle project Carrièreswitchers, waarbij 
competenties van de kandidaten centraal staan. Jongeren 
willen immers een ‘echt mens’ als begeleider, die betrok
ken en empathisch is en aandacht heeft. Wij kunnen 
ervoor zorgen dat zij het vak leren. De druk om de 
kandidaten in zeer korte tijd op te leiden, is groot. Dat  
lukt niet als bij de inkoop van zorg de tarieven worden 
uitgeknepen. 
 
De preventieparadox 
Dat we worden geconfronteerd met tekorten op jeugd
hulp bij gemeenten, mag natuurlijk geen verrassing heten.  
Al doen sommigen het wel zo voorkomen. De preventie 
paradox geeft aan dat de vraag naar oplossingen toe
neemt als je een probleem eerder signaleert. En dat is 
precies wat er gebeurt in de jeugdhulp. Omdat wijkteams 
vaker achter de voordeur komen bij mensen, komen er 
meer problemen boven tafel. De vraag naar zorg neemt 
toe. Daarop antwoord geven, kost geld. Maar in plaats van 
dat er meer geld beschikbaar komt, is er bezuinigd.
Bovendien, niet al het geld dat bestemd is voor jeugdhulp 
kwam daadwerkelijk bij de zorg terecht. Het door het 
ministerie beschikbaar gestelde budget is deels gebruikt 
om de zorg te verbeteren, maar het is ook door gemeen
ten benut om hun organisatie toe te rusten op het nieuwe 
stelsel. Inkoopapparaten zijn opgetuigd en er is beleids 
expertise ontwikkeld. Daarnaast zagen zorgorganisaties 
zich genoodzaakt om hun ondersteunende diensten fors 
te laten groeien om een antwoord te kunnen bieden op  
de grote verscheidenheid aan nieuwe administratieve 
eisen van gemeenten en regio’s. We moeten uitkijken dat 
het kind hiervan niet de dupe wordt en dat jeugdhulp 
organisaties straks geen passende hulp meer kunnen 
bieden.

Overleven op de eerste plaats
De Jeugdwet vraagt ons om passende zorg te leveren,  
zo dicht mogelijk bij het gezin, in de thuissituatie. En dat 
terwijl juist de tarieven voor ambulante zorg het meest 
onder druk staan. Een investering door de overheid in 
ambulante zorg had voor een broodnodige prikkel kunnen 
zorgen. Echter is het tegendeel het geval, met als gevolg 
dat organisaties die hun nek uitsteken en investeren in 
ambulantisering het financieel bijzonder lastig hebben. 
Zijn het voormalig provinciaal gefinancierde organisaties 
(jeugd en opvoedhulp en jeugdbescherming), dan 

mochten ze in het verleden bovendien geen reserves 
opbouwen. Die zijn er dan ook niet. Dat opgeteld bij de 
beslist ontoereikende tarieven, resulteert erin dat veel 
jeugdhulporganisaties vooral bezig zijn om te overleven. 
De ontwikkeling van professionals is op dit moment niet 
hun prioriteit. Zij hebben eerst veel andere dingen te 
regelen.
 
Werken vanuit nieuwe inzichten
We willen dat jeugdhulpprofessionals volgens de laatste 
richtlijnen en standaarden werken, dat ze net als bijvoor
beeld cardiologen werken volgens de laatste wetenschap
pelijke inzichten. Die bewustwording hebben jeugdhulp
professionals vaak niet meegekregen vanuit hun 
opleiding. Intervisie en nascholing zijn nu pas echt goed  
in ontwikkeling. Echter zijn ze nog verre van standaard in 
de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp en verstandelijk 
gehandicaptenzorg en binnen de orthopedagogische 
behandelcentra.

Willen we het tij keren en vakmanschap en professionali
teit echt centraal stellen, dan vraagt dit ook om 
commitment van gemeenten en het ministerie. Vanuit 
alleen de sector krijgen we dit namelijk niet geregeld. 
Actielijn 6 uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd is 
wat dat betreft een goed begin: ‘Investeren in vakman
schap’ staat er. Een goed plan, maar hier ontbreekt helaas 
nog steeds de financiële paragraaf. Uitvoering van het 
plan kan alleen als er extra geld bijkomt. 
 
Wanneer komt de oplossing?
Tot slot. De wereld is niet helemaal maakbaar. We kunnen 
veel veranderen en ontwikkelen, maar er zijn grenzen. 
Vroegere zorg, dichterbij en in gezinnen, is niet voor 
iedere kwetsbare jongere dé oplossing. Er zullen altijd 
jongeren aangewezen zijn op residentiële zorg. We zien 
zelfs een groeiend aantal jeugdigen en gezinnen met 
complexe en meervoudige problematiek, wat inter
sectorale samenwerking noodzakelijk maakt. We mogen 
de bevlogen professionals in deze specialistische jeugd
hulpvoorzieningen niet vergeten. Ook zij moeten zich 
kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten we in de residen
tiële zorg ruimte krijgen om te werken aan nieuwe vormen 
van zorg voor zeer kwetsbare jongeren en hun naasten. 

Voor de effecten van de korting op de ambulante tarieven 
is bij aanvang uitgebreid gewaarschuwd. Inmiddels zien 
we dat de huidige financiering - met te lage tarieven van 
gemeenten  ook onvoldoende zijn om deze zware, 
residentiële zorg overeind te houden en in gebouwen te 
investeren. Die zorgen worden helaas opnieuw in de wind 
geslagen.
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Katja Hoorn
lid raad van bestuur Koninklijke Kentalis

LEEFWERELD ALS  
BRON VAN INSPIRATIE
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“Regulier wat kan en speciaal 
waar het moet.”
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Ander perspectief
Een mooi voorbeeld ter illustratie hiervan zag ik 
onlangs bij de Belgische jeugdzorgorganisatie 
de Wissel, waar jongeren deels wonen en deels 

participeren in dagbesteding. In de benadering van deze 
jongeren wordt alles gedaan vanuit de visie ‘dat zij er ook 
mogen zijn’. Vanuit die gedachte is het huishouden ook 
opgezet. In tegenstelling tot verplicht corvee voor de 
jongeren is bijvoorbeeld besloten dat de begeleiding altijd 
kookt, want: ‘er is vaak nooit echt voor deze jongeren 
gezorgd en dus doen we dat hier wél’. Ook is het huis zo 
ingericht dat de jongeren altijd binnenkomen in de 
woonkamer en ook via de woonkamer naar hun eigen 
kamers gaan. Zo worden ze verleid om deel te nemen aan 
het sociale leven in de groep. 

Als de leefwereld van leerlingen en cliënten centraal staat, 
is het ook logisch om alles wat we doen te bezien vanuit  
de inhoud, vanuit de levensloop van de mensen voor wie 
we werken. Een voorbeeld vanuit Kentalis is de TOSfabriek, 
het leerwerkbedrijf voor jongeren met een taalontwikke
lingsstoornis. In de TOSfabriek komen leren en werken 
samen in een tweejarig traject. Het eerste jaar leren 
deelnemers meer over zichzelf en over hoe ze zich kunnen 
presenteren en in het tweede jaar krijgen ze een participa
tiebaan aangeboden binnen De TOSfabriek. Op deze 
manier kunnen ze zich ontwikkelen naar een baan binnen 
of buiten Kentalis.

Brede focus
Deze aanpak sluit aan op onze visie dat alle mensen een 
goede plek in de samenleving verdienen. Een plek waar  
ze naar eigen behoefte en vermogen hun leven kunnen 
leven, zoals ze dat willen. Soms is daarbij ondersteuning 
nodig en dat betekent dat we in elke fase van de levens
loop moeten kijken waar specialistische zorg en onderwijs 
waarde kunnen toevoegen. Wat is er op welk moment 
nodig? Wat kunnen wij bieden om te zorgen dat deze 
persoon zich goed kan ontwikkelen en naar vermogen 
deel kan nemen aan de samenleving? Om dat echt te 

weten, moet je naar de totale context kijken. Hoe ziet de 
gezinssituatie eruit? En de omgeving? Wat bieden zij en 
hoe kunnen we hier goed mee samenwerken? En natuur
lijk moet je weten wat de mogelijkheden zijn van reguliere 
aanbieders van onderwijs en zorg. Is dat voldoende? Zo 
niet, hoe kunnen wij door kennisoverdracht hen daarbij 
helpen? En wanneer moeten wij het ‘overnemen’?

Wij zeggen: ‘regulier wat kan en speciaal waar het moet’
Dit klinkt simpel, maar is vaak heel ingewikkeld in de 
praktijk. We zijn dagelijks bezig ons aanbod te verbeteren 
en te versterken. We kijken naar de opbrengsten van ons 
onderwijs en van de zorg voor leerlingen en cliënten. 
Welke inzet is nodig en hoe kunnen we efficiënter werken 
om nog verantwoordelijker om gaan met maatschappelij
ke middelen. We zullen altijd te maken hebben met de 
financiers en inspectie (lees: geld en regels). Aan die kant 
moet het wel blijven kloppen. 

Lef en loslaten
De aanpak bij de Wissel in Vlaanderen spreekt mij erg aan 
omdat daar de overtuiging is dat het vanzelf goedkomt als 
je de visie consequent doorvoert in de manier van werken. 
Dat is echter verdraaid lastig als processen en systemen 
zoveel tijd en aandacht vragen. Dat leidt af van waar je als 
organisatie uiteindelijk voor staat: waarde toevoegen in de 
leefwereld van leerlingen en cliënten. Het is voortdurend 
zoeken naar de balans en goede focus en het vraagt aan 
alle betrokkenen altijd de vraag van mensen centraal te 
stellen. Het is iets wat veel organisaties herkennen en het 
is lastig te doorbreken, maar als vanuit een sterke visie op 
de leefwereld resultaten geboekt kunnen worden, 
vertrouw ik erop dat het ook goed komt in de systeem 
wereld. Dat vraagt om lef en loslaten. En dus vertrouwen.

We moeten werken vanuit visie en geloof! 
Vanuit deze overtuiging zouden we te werk moeten gaan in het anders 

organiseren van de langdurige zorg. Te vaak zijn we bezig met regels en 

met geld, terwijl het moet gaan over leiderschap vanuit visie en geloof. 

Dat hoeft niet meteen hemelbestormend te zijn, die focus kan ook heel 

klein en tastbaar zijn. Door dat in de schijnwerpers te zetten, kunnen  

vanuit kleine voorbeelden grote dingen groeien. 

LEEFWERELD ALS  
BRON VAN INSPIRATIE



In een normale (gewenste) 
leefwereld vertrouw je elkaar en 
wil je voldoen aan de wederzijdse 
verwachtingen. Het is dan goed 

als je op de deskundigheid van een 
ander kunt vertrouwen. Dat doe je 
bijvoorbeeld bij een garage als je de 
auto wegbrengt en later weer 
ophaalt. Je vertrouwt erop dat de 
monteurs hun vak verstaan en dat je 
auto zonder problemen terugkomt. 
Dit gebeurt zonder dat je mee hoeft 
te kijken onder de motorkap of alles 
wel goed wordt aangepakt. Kenmer
kend is dat de verwachtingen tussen 
klant en leverancier duidelijk zijn, op 
een zo eenvoudig en ontspannen 
mogelijke manier. Uiteraard worden 
(soms ingewikkelde) systemen 
gebruikt om thuis te kunnen geven: 
te voldoen aan de verwachtingen.  
Die zie je als klant echter niet.

Verstrikt in het systeem
Hoe doen we dat in de zorg? Het is 
ons met elkaar gelukt om kwetsbare 
mensen die noodgedwongen 
afhankelijk van ons zijn te verstrikken 
in onze systemen, vele controles en 
wat al niet meer. Kwetsbare personen 
worden gevraagd allerlei formulieren 
in te vullen, vaak zelfs herhaaldelijk. 

ZORG IN DE BUURT ANDERS ORGANISEREN

Kars Hazelaar
voorzitter raad van bestuur Opella

In de dagelijkse omgang met elkaar is het makkelijk gezegd: als je samen 

leeft of samen werkt is ‘thuis geven’ belangrijk. ‘Thuis geven’ betekent dat 

je voldoet aan het verwachtingspatroon dat in relaties bestaat. 

THUIS GEVEN
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Formulieren die vooral gericht zijn op 
controles en beheersing door 
anderen. Dat maakt dat het voor 
professionals heel lastig is om de tijd 
te nemen om te luisteren en écht te 
snappen wat de patiënt nodig heeft. 
Gelukkig doen  of proberen  veel 
professionals dat wel, echter onze 
zorgsystemen maken dit bijna 
onmogelijk om uit te voeren. In de 
zorg trekken we de klant de motor
kap in en vragen hem of haar eerst 
de juiste draden aan elkaar te 
verbinden voordat de motor kan 
starten. Nog veel erger is dat dit in  
de afgelopen dertig tot veertig jaar 
onze cultuur geworden is. Veel 
professionals voelen zich gedwongen 
toch die formulieren in te laten 
vullen; de formulieren van de 
Haagsebureauwerkelijkheid.

Commercieel versus persoonlijk
Laatst mocht ik in België kennis 
maken met de zorg. Zo kwam ik in 
een organisatie die de zorg sterk 
geformaliseerd heeft. Er bestaan 
duidelijke contracten en voor alle 
extra’s wordt bijbetaald. Geen punt 
op zich, want het is duidelijk dat dat 
het businessmodel is. Een andere 
organisatie daarentegen had een 
heel ander businessmodel. Aandacht 
voor elkaar, dichtbij en contacten 
waren bij hen de uitgangspunten. Het 
was op het eerste gezicht niet zo 
duidelijk wat die verschillen in 
benadering opleverden. Totdat het 
duidelijk werd dat bij de commercieel 
georiënteerde organisatie ‘alles’ kan, 
als je het maar vraagt én betaalt. Bij 
de andere organisatie kan juist alles 
omdat je begrepen wordt. In beide 
businessmodellen kon het ‘uit’. Bij de 
commerciële benadering omdat ‘u 
vraagt – wij draaien’ voldoende geld 
oplevert. In het andere geval omdat 
er samen wordt bekeken wat kan en 
wat past. ‘Thuis geven’ kan dus 
verschillende kanten op gaan: strikt 
geregeld of met aandacht.

Zoals thuis
‘Thuis geven’ is het denken en werken 
bij Opella. Het gaat bij uitstek over 

klantvolgend werken. Zorgvragen (het 
echte leven) zijn nu eenmaal niet in 
domeinen (de Haagse werkelijkheid) 
verdeeld. Zeker bij de zorg voor 
kwetsbare mensen zijn de domeinen 
een ramp. Zo ontwikkelt dementie 
zich bijvoorbeeld meestal van begin 
tot het einde in zo’n zeven tot acht 
jaren. In die periode krijgen de 
patiënt en de rechtstreeks betrokke
nen te maken met zo’n tien coördina
toren. Deze coördinatoren zijn van  
de gemeente, verzekeraars, zorg 
organisaties, enzovoorts. Opella is op 
weg om dwars door die domeinen 
heen te werken volgens het principe: 
één klant, één plan en één regisseur. 

uit van formele lijnen, organogram
men, et cetera. Om ingewikkelde 
zaken eenvoudig te maken zijn vooral 
de eigen houding en gedrag van 
groot belang. Bij Opella is de bestu
ringsfilosofie die van oudsher 
gebaseerd is op een strikt formele 
inrichting, vervangen door een thuis 
filosofie. Die besturingsfilosofie is 
gebaseerd op je eigen houding en  
die van de ander, met de focus op het 
verder ontwikkelen van een volwas
sen cultuur waarin men aanspreek
baar is. Daarin willen we ‘enen’ 
denken en werken in plaats van 
‘ofof’. Om die reden is bij Opella de 
directie verdwenen waardoor er 
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Verandering in filosofie
Het is ingewikkeld de besturings 
filosofie van een organisatie te 
veranderen: van het volgen van 
domeinen en systemen naar werken 
met een focus op de vraag van 
klanten. Juist daarom proberen we 
terug te gaan naar de basis: ‘hoe zou 
je het thuis doen?’ Dat lijkt een 
simpele vraag en eigenlijk is het dat 
ook. De huidige samenleving is echter 
zodanig ingewikkeld dat het veel 
mensen voor de vraag stelt hoe thuis 
met zorg om te gaan. Met de vraag 
‘hoe zou je het thuis doen’ los je niet 
alles meteen op, maar je zorgt er wel 
voor dat het dichterbij jezelf komt:  
je gaat er anders naar kijken en 
probeert het hanteerbaar te maken. 
Klantvolgend werken is dan ook niet 
anders dan doen wat nodig is om 
mensen in hun ziekte blijvend te 
ondersteunen, ongeacht de systemen 
en financiering. De klassieke bestu
ring van een organisatie gaat te vaak 

meer ruimte en kansen zijn gecre
eerd om de korte lijnen verder te 
verkorten en ‘gewoon’ te maken  
(niet of minder hiërarchisch). 

De systemen voorbij
We zijn er zeker nog niet, ook al zijn 
we al jaren onderweg. Een cultuur  
van veertig jaar veranderen in een 
omgeving die ondanks alles nog 
steeds meer systemen en controles 
introduceert, is een opgave. Wel een 
opgave waar we met elkaar in moeten 
geloven. En dan komt ook een ander 
aspect van verwachtingen meer naar 
voren. Bij echte aandacht wordt  
ook het zicht op impliciete en 
onuitgesproken verwachtingen beter 
zichtbaar en de mogelijkheid tot het 
bieden van helpende antwoorden 
wordt verbeterd. Dan blijken ant
woorden vaak helemaal niet duur en 
soms zelfs goedkoper dan voorheen. 
Door de systemen heen. En dat maakt 
het nog mooier, de systemen voorbij.

“ Om ingewikkelde zaken eenvoudig 
 te maken, zijn vooral eigen houding 
 en gedrag van groot belang.”
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Marieke Braks
directeur langdurige zorg Coöperatie VGZ
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WE HEBBEN  
DE PLICHT TOT  
OPTIMISME

Nederland individualiseert. Het is een 

containerbegrip én een open deur.  

En toch merken wij het elke dag. De 

Nederlander meent recht te hebben op 

zorg omdat hij zijn premie elke maand 

betaalt. Inhoudelijk wordt de zorg  

echter vaak bekeken vanuit de nood

zaak van zorg. Wij zien het anders en 

willen het ook anders doen. 

De klanten van de zorg 
kantoren zijn kwetsbaar. 
Ze hebben behoefte aan 
kwaliteit van leven en ze 

willen gezien en gehoord worden als 
mens met een behoefte. Wij vinden 
dat het zorgkantoor dat voor ze kan 
én moet regelen. 

Eén van de andere grote uitdagingen 
waarvoor de langdurige zorg staat, 
zijn de steeds verder stijgende 
zorgkosten. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat vijftig procent van 
de zorgkosten gemaakt wordt door 
de mensen boven de 65 jaar. Een 
aanzienlijk deel hiervan heeft 
betrekking op de Wet Langdurige 
Zorg. De hervorming van de lang 
durige zorg heeft het niet voor 
iedereen duidelijker gemaakt: meer 
partijen zijn verantwoordelijk voor 
één en dezelfde klant. Deze klant 
heeft last van die veranderde 
systemen: wie is verantwoordelijk, 
waar moet ik zijn? 

Zinnige Zorg
VGZ voert de agenda van Zinnige 
Zorg: kwalitatief betere zorg, tegen 
duurzaam lagere kosten, met de 
aanbieder als ambassadeur. Sinds 
vorig jaar staat ook bij de zorg
kantoren van coöperatie VGZ Zinnige 
Zorg centraal.
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gemeenschap bij te dragen. Dat 
bevordert de saamhorigheid en de 
wederkerigheid. En nog belangrijker, 
door het zien en het gebruikmaken 
van de talenten die iemand nog wel 
heeft, wordt de klant op een van de 
meest basale waarden bevestigd: 
dat hij of zij er toe doet. 

Luisteren en lef
Hoe druk we soms ook zijn met de 
schotten tussen wet en regelgeving, 
de klant heeft hier geen boodschap 
aan. Die verwacht namelijk dat de 
benodigde zorg voor hem geregeld 
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Een aantal aanbieders pakte meteen 
de handschoen op. Amarant zorgt 
ervoor dat via FACTteams mensen 
met een lichtverstandelijke beper
king de keuze krijgen om thuis te 
wonen en daar ook de behandeling 
te krijgen. Prisma zorgt ervoor dat 
klanten geclusterd of thuis kunnen 
wonen met de bijbehorende zelf 
standigheid en regie, terwijl de 
zorgintensiteit naar behoefte net zo 
groot kan zijn als bij een instelling.

Op zoek naar de behoefte en het 
talent
Daarnaast ondersteunen wij initiatie
ven die erop zijn gericht beter inzicht 
te krijgen in de daadwerkelijke 
behoeftes van de klant. Dat doen we 
samen met Professor Joris Slaets van 
de Leyden Academy en een aantal 
verpleeghuizen in de zorgkantoor 
regio’s van VGZ. De levensbehoefte 
van de klant als mens staat hierbij 
centraal. Samen met de klant en zijn 
familie wordt een zogenoemd 
leefplezierplan opgesteld, waarin het 
welbevinden en de identiteit van de 
klant het uitgangspunt is. Dit is een 
andere benadering. 
We zoeken ook naar mogelijkheden 
om mantelzorgers te ontlasten.  
Een voorbeeld hiervan is WarmThuis, 
waar zorgbehoevenden kunnen 
logeren voor één of meerdere 
nachten. Dit project is een geleidelij
ke overgang naar een verpleeghuis, 
aangezien het verpleeghuis van 
WarmThuis in dezelfde locatie vorm 
gegeven is. Verder stimuleert VGZ 
initiatieven zoals verpleeghuiszorg 
aan huis van de Vierstroom zodat 
echtparen niet van elkaar worden 
gescheiden wanneer een van hen 
intensieve zorg nodig heeft. 

In de Nederlandse zienswijze ligt de 
focus vaak op wat men niet meer 
kan. Gelukkig is er een verandering 
zichtbaar in deze zienswijze binnen 
zorgorganisaties. Zo wordt aan 
klanten gevraagd waar hun talenten 
liggen en wat zij nog wel kunnen. 
Klanten wordt gevraagd naar 
vermogen een steentje aan de (zorg)

minder in plaats van meer zorg beter 
aansluit bij de behoefte van de klant. 
Of dat de geijkte denkwijze over 
behandeling en vergoeding het 
gewenste aanbod in de weg zit. Lef  
is nodig om over onze eigen schaduw 
heen te stappen. 

Voor zinnige zorg is ook een flinke 
dosis kennis en ervaring nodig. 
Natuurlijk is de zorgaanbieder daarin 
leidend. We willen als Zorgkantoren 
Coöperatie VGZ ook een stimuleren
de rol vervullen en nieuwe patronen 
ontwikkelen. Daarom stellen we in 

wordt. Onze ambitie is om de ervaren 
schotten tussen de stelsels voor de 
klant zoveel mogelijk onzichtbaar te 
maken. Daarvoor nemen we het 
huidige stelsel als uitgangspunt, want 
elke opdeling heeft voor en nadelen. 
Vanuit de behoefte van de klant aan 
welzijn en zorg zoeken we de daarbij 
passende antwoorden.

Gaat dat vanzelf? Zeker niet. Wat is 
daarvoor nodig? De crux ligt in het 
denken vanuit het perspectief van 
de klant: goed luisteren naar wat de 
daadwerkelijke behoefte is. En als 
dat luisterend oor dan geboden is, 
is lef nodig om hiervan de conse
quenties te aanvaarden. Soms zijn 
de consequenties groot, of anders 
dan verwacht. De dienstverlening 
aanpassen, andere zorg inkopen of 
zelfs de organisatie anders inrichten 
om zo de klant beter te helpen. Dit 
zijn soms pijnlijke en ingrijpende 
veranderingen. Het gebeurt dat we 
samen met de klant erkennen dat 

onze dialooggesprekken met de 
zorgaanbieders vragen en denken 
we mee over oplossingen. Hoe 
kunnen we nog beter aansluiten 
bij de behoefte van de klant? Hoe 
kunnen we zinnige zorg opschalen 
naar andere aanbieders? Wat houdt 
ons tegen om het meteen te doen? 
Hoe kunnen we het wel realiseren? 
Voor zinnige zorg is openheid én 
anders durven kijken en denken 
onmisbaar.

Wij inspireren en faciliteren zorg
aanbieders om zinnige zorg te bieden, 
goed te luisteren naar en in gesprek 
te blijven met hun klanten. Dit leidt 
tot openheid die we gelukkig steeds 
meer ervaren. Wie met goede ideeën 
komt, kan op ons rekenen. Want het 
is zoals de filosoof Karl Popper ooit 
schreef: “Wij hebben de plicht tot 
optimisme”. Niet omdat het beter 
moet, maar omdat het altijd beter 
kan. 

“Voor zinnige zorg is openheid én 
anders durven kijken en denken 
onmisbaar.”
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Illya Soffer
directeur Ieder(in)
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BREED ONTHAAL
De meeste mensen met een levenslange beperking vallen per 1 januari 2015 

niet langer onder één zorgwet, de AWBZ, maar onder meerdere zorgwetten. 

Vanaf die bewuste datum kwam er bij de gehandicaptenorganisaties een 

stroom aan meldingen binnen over niet (meer) passende zorg  inmiddels 

enkele tienduizenden in totaal. 

Verreweg de meeste gaan over de moeizame 
toegang van mensen met een beperking tot de 
Jeugdwet en de Wmo. Dat roept de vraag op: 
hoe komt het dat mensen met een levenslange 

beperking zo vastlopen bij de toegang tot het sociaal 
domein? En moeten we wel verder op deze weg? 

Van veel meldingen zou je kunnen zeggen dat het gaat om 
complexe problematiek, waarbij vaak ook nog sprake is 
van verstoorde verhoudingen tussen gemeente en 
zorgvrager. Maar als je deze casussen terug volgt in de 
tijd, dan blijkt de oorspronkelijke zorgvraag vaak helemaal 
niet zo complex te zijn. Een jong kind dat vreemd gedrag 
vertoont in de thuissituatie. De behoefte aan nadere 
diagnostiek bij een puber die dreigt uit te vallen op de 
middelbare school. Iemand die vanuit een revalidatiecen
trum weer terug naar huis wil na een ernstig ongeluk. De 
behoefte aan ondersteuning bij de zorg voor een volwas
sen zoon met een ontwikkelingsachterstand. Deze 
aanvankelijk overzichtelijke zorgvragen blijken maanden 
later geleid te hebben tot hartverscheurende escalaties. 
Ondertussen is de zorgvraag zelfs aanmerkelijk zwaarder 
geworden door het uitblijven van passende hulp, dreigen 
ouders of naasten overbelast te raken en nemen de 
maatschappelijke kosten sterk toe. 

Een vergeten doelgroep
Toch waren de uitgangspunten van de decentralisaties zo 
veelbelovend: zorg en ondersteuning dichtbij, op maat, in 
samenspraak tot stand gekomen, gericht op participatie. 
Dat het dan toch misgaat, wordt in de eerste plaats 
veroorzaakt doordat gemeenten kinderen, jongeren en 
volwassenen met een levenslange beperking níet goed op 
het netvlies hebben gehad bij de uitwerking van de Wmo 
en de Jeugdwet. 

De Wmo lijkt vooral ingeregeld voor ouderenzorg tot aan 
de palliatieve fase  waarna de zorgverzekeraar of de Wet 
langdurige zorg (Wlz) het overnemen  en voor het 
ondersteunen van huishoudens met een sociale kwets

baarheid, totdat het gezin de boel weer op de rit heeft.  
De Jeugdwet lijkt vooral ingericht op het ondersteunen 
van ouders bij de opvoeding, het beschermen van 
kinderen uit zwakkere sociale milieus en het disciplineren 
van kinderen met ernstige gedragsproblematiek; de 
traditionele jeugdzorg. Bij beide wetten is de uitvoering 
gericht op relatief lichte, tijdelijke interventies in de 
sociale context en het aanspreken van eigen kracht. 

Deze insteek werkt echter niet bij mensen met een 
levenslange beperking. Voor hen is langdurige (op en 
afschaalbare) ondersteuning in alle levensdomeinen een 
noodzakelijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de 
samenleving. Zonder passende zorg en ondersteuning, 
zonder bijpassend vervoer, zonder plek om te kunnen 
leren, wonen, werken, zonder inkomen, is iemand met 
een beperking gedoemd tot isolement en zijn naasten 
gedoemd tot overbelasting. Je kunt iemand met een 
beperking best aanspreken op eigen kracht, maar 
daarmee verdwijnt noch de beperking, noch de onder
steuningsbehoefte. De gemeente zou juist moeten helpen 
bij het duurzaam in balans brengen van iemands leven. 
Zodat het weer draaglijk wordt, zodat men weer kan 
meedoen, zodat gezinsleden worden ontlast. En die 
balans, daar moet de gemeente op blijven sturen. Als het 
nodig is van de wieg tot het graf. 

De-problematiseren werkt averechts
Een tweede reden waarom er zoveel misgaat, is het 
heersende idee dat deproblematiseren en demedicalise
ren goed is. Ofwel: je mikt eerst op eigen kracht, als dat 
echt niet werkt een algemene voorziening, dan eventueel 
maatwerk en als alles is mislukt gespecialiseerde hulp. 
Deze aanpak is wellicht geschikt voor sociale problema
tiek, maar niet voor mensen met een beperking. Voor 
jongeren met bijvoorbeeld autisme of een ontwikkelings
achterstand kan het nodig zijn om meteen gespecialiseer
de begeleiding te regelen zodra zich problemen beginnen 
voor te doen. En soms is er dan ook al snel respijtzorg 
nodig om het gezin te ontlasten en steun bij het volhou
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“Je kunt iemand met een beperking best  
aanspreken op eigen kracht, maar daarmee 
verdwijnt niet de ondersteuningsbehoefte.”



18 • MAGAZINE COINCIDE

ZORG IN DE BUURT ANDERS ORGANISEREN

den van school, en uiteindelijk misschien ook een nieuwe 
woonplek met ondersteuning. Het vervelende is overigens 
dat het zelf regelen van dit soort oplossingen met een pgb 
ook lastiger is geworden. Er worden veel minder pgb’s 
toegekend en de tarieven zijn veel lager dan voorheen.

Levensloop-perspectief ontbreekt
Een derde oorzaak van de problemen is het gehanteerde 
kortetermijnperspectief. Hierdoor ontstaan er bij elke 
levensfase opnieuw problemen, omdat er geen passende 
ondersteuning beschikbaar is, terwijl je veel van die 
problemen lang van te voren kunt zien aankomen. 
Mensen met een beperking hebben hoe dan ook onder
steuning nodig als ze naar de middelbare school gaan, 
willen doorleren, aan het werk willen of zoeken naar een 
passende dagbesteding, en bij het vinden van een 
passende woonplek. Helaas zijn met het verdwijnen van 
de AWBZ veel voorzieningen voor mensen met een 
beperking verschraald of zelfs verdwenen. Voorzieningen 
die voorheen ruim beschikbaar waren voor mensen met 
een beperking zoals individuele begeleiding thuis, op 
school of op het werk en kortdurend verblijf worden in  
het gemeentelijke aanbod gemist.

Ouders met kinderen tussen de 16 en de 27 jaar vertellen 
ons ontzettend vaak over het gebrek aan perspectief dat  
zij ervaren. Hun kinderen komen thuis te zitten, zonder 
inkomen, zonder begeleiding, zonder dagbesteding, en 
zonder uitzicht op een woonvorm met begeleiding. Terwijl 
ze ernaar snakken om een waardevol leven op te bouwen 
en een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. 
Het gevoel niet van waarde te zijn, breekt veel jongeren 
met een beperking en hun naasten op. Een hele generatie 
jongeren met een beperking dreigt de boot te missen, door 
gebrek aan mogelijkheden en gebrek aan ondersteuning.  
 
Voldoen we hiermee aan het VN-verdrag?
Behalve de drie bovengenoemde oorzaken speelt ook nog 
mee dat mensen met een beperking nu vaak afhankelijk 
zijn van meerdere (zorg)wetten, met allemaal eigen 
loketten, verschillende criteria en aparte eigen bijdragen. 
Met de bekende gevolgen: veel mensen die tussen wal  
en schip vallen of van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. Is de oplossing dus: alle mensen met een 
levenslange beperking onderbrengen in de Wet lang 

durige zorg? Nee, niet zoals de Wlz nu is. Dat is echt een 
zorgwet in engste zin, met heel weinig oog voor de sociale 
context en maatschappelijke participatie. 

Zinniger is het om nog eens terug te kijken naar de AWBZ. 
Doordat mensen met een chronische aandoening of 
beperking toen in één wet zaten was in elk geval helder 
dat op alle levensdomeinen duurzame ondersteuning 
voorhanden diende te zijn. In natura of pgb en alles 
ertussenin en volledig ambulant tot volledig residentieel 
en alle mogelijke tussenvormen. Ook was het helder dat 
alle mensen met een beperking, ongeacht hun beperking, 
levenslang zorg en ondersteuning nodig hadden. En de 
uitvoering van die wet maakte geen onderscheid naar 
handicap, alleen naar aard en zwaarte van de zorgvraag. 
Samenvattend: we kunnen er niet omheen dat mensen 
met een beperking er in het sociaal domein flink op 
achteruit zijn gegaan. Dit is een hele wrange constatering, 
wetende dat het VNverdrag Handicap vanaf vorig jaar 
volledig van kracht is geworden. 
Het VNverdrag verplicht Nederland om veel inclusiever  
te worden en stapsgewijs de situatie van mensen met een 
beperking te verbeteren. Dit betekent ook dat we niet 
mogen accepteren dat mensen met een beperking in  
hun ondersteuning en begeleiding nu slechter af zijn dan 
vroeger in de AWBZ. Maatschappelijke participatie was 
een van de belangrijkste doelstellingen van de decentrali
saties, en daarom waren ook mensen met een beperking 
daarover hoopvol. Maar als dat doel na vier jaar steeds 
meer uit zicht verdwijnt, is de vraag gerechtvaardigd:  
zijn we op de goede weg? Of moeten we toch, zoals in 
Vlaanderen, naar één wettelijke regeling, met één 
integrale toegang voor alle mensen met een beperking? 
Een regeling die meer samenhang biedt, meer bestaans
zekerheid biedt, meer helderheid qua criteria, en meer  
in de breedte gestoeld is op de uitgangspunten van het 
VNVerdrag Handicap? 

In Vlaanderen is de term voor de integrale toegang tot 
gehandicaptenzorg: het ‘breed onthaal’. Hoe treffend. Hoe 
mooi zou het zijn wanneer mensen met een beperking  
bij de toegangspoort tot zorg en samenleving niet voor  
de zoveelste keer stuiten op gesloten loketten en dichte 
deuren, maar kunnen rekenen op een warm welkom en 
een breed onthaal! 

“We kunnen er niet omheen dat mensen met 
	 een	beperking	er	in	het	sociaal	domein	flink
 op achteruit zijn gegaan.”
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advertentie 3

KPN Vitaal Thuis* geeft u extra ondersteuning en zekerheid 
bij de zorg voor een alleenwonende oudere. 
Met een paar sensoren in huis en een app geeft de 
leefstijlmonitor inzicht in hoe het thuis gaat.

Kijk voor meer informatie op kpn.com/vitaal.

KPN Vitaal Thuis
Altijd weten 
hoe het met je 
moeder gaat.
Ook als je er niet 
bent.

* Vanaf € 15,� p/mnd, eerste maand gratis en maandelijks opzegbaar.
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EIGEN REGIE MET 
CLIËNTONDERSTEUNING!
Voor kwetsbare groepen staat de toegankelijkheid van de zorg en  

maatschappelijke voorzieningen onder druk. Zij kunnen hulp gebruiken bij 

het vinden van hun weg. Dan moeten zij echter wel weten dat deze hulp 

beschikbaar is, en wel in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Met deze vorm van ondersteuning krijgen 
mensen met een beperking en/of een 
chronische aandoening zelf (meer) de regie 
over hun leven. Zeker kwetsbare burgers 

hebben baat bij deze ondersteuning, welke bijdraagt aan 
betere gezondheidsuitkomsten en een efficiënter en meer 
kosteneffectief gebruik van maatschappelijke voorzienin
gen. Dit blijkt uit onderzoek en wordt in toenemende mate 
door beleidsmakers erkend. Een probleem is echter dat 
veel mensen niet weten dat zij een beroep kunnen doen 
op deze onafhankelijke cliëntondersteuning.  

Impuls
Bijna vier jaar na de decentralisaties in de zorg kunnen 
we constateren dat de onafhankelijke cliëntondersteuning 
weliswaar op papier is geregeld, namelijk in de Wmo en  
in de Wlz, maar in de praktijk nog wel een impuls kan 
gebruiken. Belangrijke uitgangspunten van de onder 
steuning zijn het versterken van de eigen regie, het 
voorlichten over keuzemogelijkheden en het integraal 
benaderen van ondersteuningsvragen op alle levens 
gebieden. De afgelopen jaren wijzen diverse rapporten uit 
dat de onafhankelijke cliëntondersteuning onvoldoende 
bekend en beschikbaar is1. Hierdoor komt het nu niet altijd 

terecht bij burgers die er recht op hebben en baat 
bij hebben. De Nationale Ombudsman, de 

Algemene Rekenkamer en het Sociaal Cultureel 
Planbureau waarschuwen dat duizenden 

mensen verdwalen in de bureaucratie2.  
Cliëntondersteuners zijn de gidsen die 
deze mensen uit het zorgwoud loodsen 
zodat zij de juiste zorg krijgen. 

Yvon van Houdt
directeur MEE NL
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domein, wat de bekendheid en beschikbaarheid ervan niet 
ten goede is gekomen. Er kan veel meer gebruik gemaakt 
worden van de bij cliëntondersteuners beschikbare kennis 
en expertise voor het bevorderen van inclusie op alle 
levensgebieden. Dit vraagt echter om een versterking van 
de randvoorwaarden voor een integrale benadering van  
de ondersteuningsbehoeften van cliënten over domeinen 
heen. Het is nodig om de vraag van mensen centraal te 
stellen, te denken in oplossingen, keuzemogelijkheden aan 
te bieden, samenhang te organiseren en samen te werken. 
Verder moet ingezet worden op het versterken van de 
competenties van de cliëntondersteuner en samenwerking 
met ervaringsdeskundigen. Dit vraagt om investeringen 
in kwaliteit en professionaliteit, maar ook de bekendheid 
ervan. Kortom, er is nog een wereld te winnen.

Maatregelen
De Wmo en Wlz leggen de verantwoordelijkheid voor 
het organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning 
bij de gemeenten, respectievelijk de zorgkantoren. Het 
kabinet heeft begin dit jaar extra middelen beschikbaar 
gesteld voor de versterking van onafhankelijke cliënt-
ondersteuning. Er is onderzoek gaande naar de behoefte 
en inzet hiervan. Verder wordt de komende twee jaar in 
pilots gekeken naar de invulling van cliëntondersteuning 
voor negen specifieke doelgroepen binnen het zorgdomein 
en het sociaal domein (zie kader). Ook komt er een 
publiekscampagne om de bekendheid van het recht op 
cliëntondersteuning te vergroten binnen het gemeentelijk 
domein en de (langdurige) zorg. Hopelijk gaan deze acties 
als een vliegwiel werken voor een structurele inbedding van 
de onafhankelijke cliëntondersteuning in de zorg en het 
sociaal domein. Met als resultaat dat het voor alle betrok
kenen ‘gewoon wordt’ dat burgers die dat nodig hebben, 
gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Laten we meedoen voor iedereen mogelijk maken!

Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het belang van een goede beschikbaarheid van onafhan
kelijke cliëntondersteuning en goede zorg voor de cliënt 
wordt ook bepleit door de door VWS ingestelde Taskforce 
‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (2018). De Taskforce wijst 
op het belang om de mens centraal te stellen, niet alleen 
op zorggebied, maar ook op andere levensgebieden. 
Samenhang en samenwerking zijn kernbegrippen in de 
benadering van ondersteuningsbehoeften. Daarnaast 
zijn goede informatie en de beschikbaarheid van 
onafhankelijke cliëntondersteuning cruciaal om mensen 
weer zelf regie te geven over hun eigen functioneren.

Betere gezondheid, efficiënter en kosteneffectiever
Het Nivel constateert dat cliëntondersteuning in  
de curatieve zorg geen aandachtspunt in Nederland is3.  
Internationaal onderzoek laat echter zien dat het in de 
curatieve zorg bijdraagt aan betere gezondheids 
uitkomsten, een hogere tevredenheid met zorg en een 
efficiënter - en daardoor meer kosteneffectief - zorg- 
gebruik. Kwetsbare of moeilijk bereikbare groepen, 
zoals mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
of mensen met een migratieachtergrond, hebben het 
meeste profijt van de cliëntondersteuning. Cliënten voelen 
zich meer betrokken bij de eigen zorg, waarbij hun kennis 
verbetert en ze meer therapietrouw blijven. Ook ontvangt 
de client de bruikbare informatie, wat een brug vormt 
naar de juiste zorg en ondersteuning en hen helpt bij het 
navigeren binnen de zorg, op te komen voor zijn belangen 
en het versterken van de eigen vaardigheden. 

Uitbouwen en versterken
Om deze positieve resultaten voor cliënt en maatschappij 
te bereiken, hoeven we in Nederland niet vanaf nul te 
beginnen. Er is al ruim zeventig jaar ervaring met onafhan
kelijke cliëntondersteuning. Wel moeten we het een betere 
plek geven in het systeem. De decentralisatie van de zorg 
heeft geleid tot een meer gedifferentieerde invulling van 
de cliëntondersteuning binnen de zorg en het gemeentelijk 

Doelgroepen pilots gespecialiseerde  
cliëntondersteuning: 

1 een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperking; 

2 ernstige vormen van autisme; 
3 ernstige vormen van nietaangeboren hersenletsel; 
4 een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige 

gedragsproblematiek; 
5 andere naasten die forse problemen ervaren bij 
 het regelen van zorg; 
6 jongeren met een (licht) verstandelijke beperking; 
7 jongeren in de (zware) jeugdzorg; 
8 cliënten in de maatschappelijke opvang; 
9 alleenstaande zelfstandig wonende ouderen.

  1 Movisie/Vilans, (2016). Onafhankelijke cliëntondersteuning.; Nationale Ombudsman (2018). Zorgen voor burgers.
  2 Trouw (2018). Vooral de kwetsbaarste mensen krijgen niet de zorg die zij nodig hebben
  3 Nivel (2018). Cliëntondersteuning in de curatieve zorg.

“Cliëntondersteuners  
zijn de gidsen die deze 

 mensen uit het  
zorgwoud loodsen.”
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Dat hangt uiteraard samen 
met de, beperkte, beleids 
en regelruimte vanuit de 
overheid en de politieke 

keuzes die gemaakt worden. We 
houden daarbij collectief een 
spanning in stand: de druk om 
regelverantwoord en prescriptief te 
werken en tegelijk een boodschap  
te geven van vertrouwen om het toch 
vooral zelf te doen. In de praktijk 
komt het neer op meebewegen met 
de regelgeving die ministeries en 
organisaties bieden en intussen je 
kansen pakken. Maar doen we dat 
ook? 

Het veranderingsproces
Er zit veel positieve energie in de 
sector van de langdurige zorg. Binnen 
GGZ, ouderenzorg en gehandicapten
zorg zien we een beweging die meer 
dan ooit gericht is op de toekomst. 
Daarbij levert in mijn ogen een stap 
voor stap benadering in een gerichte 
onderlinge samenhang met en tussen 
organisaties de meeste kansen en 
resultaten op. Dit heeft alles te 
maken met de aard van de doel 
groepen: de zorg is in afwijking van 
andere sectoren levenslang en 
levensbreed en dus is het verande
ringsproces anders dan in andere 
sectoren. 

Waar ligt de uitdaging, waar ligt een 
kans? In de praktijk blijkt het niet 
alleen voor cliënten en hun netwerk 
lastig om toegang te krijgen, of om  
de juiste zorg op de juiste plek te 
ontvangen. Het valt me op hoezeer 
dit probleem ook tussen direct 
betrokken organisaties in de zorg 
speelt. Het is niet eenvoudig met 
elkaar daadwerkelijk stappen te 

LANGDURIGE 
ZORG NABIJ?

Jac de Bruijn
lid raad van bestuur Prisma

Nog niet zo lang geleden brak de ombudsman een lans om 

de zorg toegankelijk(er) te maken. Onze zorg is dit namelijk 

bepaald niet: de drempels en administratieve lasten werken 

verlammend, vooral voor cliënten zelf, getuige de aandacht 

ervoor in de media. 
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maken. Dat wil zeggen, om gezamen
lijk een vuist te maken, zeker als het 
organisaties uit andere domeinen 
van zorg betreft. We pakken hier de 
kansen nadrukkelijk niet voldoende. 
Echte samenwerking komt slechts 
langzaam van de grond. Markt
werking en schotten beperken de 
speelruimte om domeinoverstijgend 
te werken. Bovendien wordt er flink 
geaarzeld wanneer er risico’s in het 
spel zijn, dan blijkt ineens dat risico 
en beheercontrole bepalend wordt 
in plaats van het scheppen van 
mogelijkheden! Als we elkaar al niet 
kunnen vinden, hoe vinden cliënten 
ons dan?

Samenwerking in de vorm van 
ketenzorg
Dit speelt in het bijzonder bij de 
groep waarvan de zorgvraag complex 
en meervoudig is en welke zich niet 
beperkt tot een enkele sector. Deze 
groep, die het afgelopen jaar met 
zo’n vijftig procent gestegen is, vraagt 
extra aandacht en regie. Het pakken 
van regie, eventueel gezamenlijk, 
betekent een praktisch risico waar 
velen moeite mee hebben. Dat leidt 
er toe dat deze cliënten zich van 
organisatie naar organisatie en van 
sector naar sector bewegen. Cliënten 
met deze zorgvragen zijn typisch een 
voorbeeld van een groep waarvoor 
een intensieve vorm van ketenzorg of 
‘wrapped care’ een goede oplossing 
zou zijn. Alhoewel dit ook voor 
cliënten bij werk- en dagbesteding 
een uitkomst zou zijn, zouden 
cliënten met complexe en meer-
voudige zorgvragen als eerste 
hiervoor in aanmerking moeten 
komen. Een concreet voorbeeld wat 
betreft het realiseren van intensieve 

samenwerking is te vinden in 
NoordBrabant. Daar werken zo’n 
twintig organisaties samen met 
Prisma, als organisatie voor mensen 
met een beperking, van maatschap
pelijke opvang, gemeenten, GGZ, 
Novadic Kentron, tot derde lijn
organisaties als Stevig. We zijn gericht 
op de toenemende zorgvragen voor 
mensen die functioneren op het 
niveau van een licht verstandelijke 
beperking (LVB) en zoeken met 
elkaar op concreet cliëntniveau naar 
passende oplossingen voor complexe 
vragen. Dit sluit overigens prima aan 
bij de interdepartementale beleids
onderwerpen die de ministeries 
rondom LVB hebben opgezet.

Nabijheid
Nu is de situatie nog zo dat de zorg 
niet integraal kan worden aangebo
den, maar gefragmenteerd over 
meerdere organisaties. Maar: deze 
zorg vraagt nabijheid! En met name 
vraagt dit van de zorgorganisaties 
om gezamenlijk op te trekken: wees 
elkaar nabij. Dat betekent in de 
praktijk dat men bereid is iets van 
zichzelf in te leveren! Dat kan op 
vernieuwende wijzen. Innovaties zijn 
daarbij niet primair financieel 
gedreven, maar inhoudelijk, sociaal 
en technologisch. Ook dit laatste is 
niet bepaald eenvoudig: echte 
technologische vernieuwingen die 
er toe doen, komen in de langdurige 
zorg nog te langzaam op gang. Er 
kan meer, getuige de VG Hackaton 
die vorig jaar van start is gegaan. Een 
voorbeeld van deze technologische 
vernieuwingen is het Health House in 
Gent, wat fysiek en concreet laat zien 
welke toepassingsmogelijkheden er 
zijn  en niet alleen voor cure! 

Intussen wordt er in Nederland 
binnen diverse VGorganisaties 
gewerkt met Virtual Reality, Zora, 
diverse 3D hulpmiddelen of de derde 
generatie domotica. Toch is het voor 
een bredere innovatie in de VG zorg 
nog beperkt. Zo zouden zorgorgani
saties bijvoorbeeld meer aansluiting 
kunnen vinden bij de Dutch Design 
Week.  

Verbinding met onderwijs met 
innovatieve uitstroomprofielen, en 
bedrijven met nadrukkelijk meer 
participatievermogen, biedt even
eens meer mogelijkheden zodat de 
afstand tussen samenleving en 
langdurige zorg minder groot is. 
Er zijn al goede voorbeelden van 
daadwerkelijk vernieuwende 
organisatorische verbindingen. 
Zowel binnen Nederland als daar
buiten werpt positieve energie om 
integraal aan de slag te gaan ook 
vruchten af: in de care, cure en in 
welzijnswerk. Het maakt het mogelijk 
om beter ‘af te schalen’  opschalen 
lukt kennelijk eenvoudiger. 
Deze drie domeinen vragen om meer 
samenhang: ze dienen elkaar nabij 
te komen, dan moet het ook lukken 
om voor cliënten en hun netwerk 
dichterbij en toegankelijk te zijn. 
Gebruik maken van elkaars enthousi
asme en expertise biedt tenslotte 
ook toekomst!

LANGDURIGE 
ZORG NABIJ?

“Als we elkaar al niet kunnen vinden, 
hoe vinden cliënten ons dan?”
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Anja van Balen
sector banker healthcare ABN AMRO

Als deze drie punten onvoldoende worden 
uitgewerkt, zijn de plannen wat ons betreft 
luchtfietserij.

De juiste zorg
Dit licht ik graag even toe. In het rapport ‘De Juiste Zorg 
op de Juiste Plek’ van de gelijknamige Taskforce ligt nu 
naar mijn gevoel de focus van de sector vooral op één 
onderdeel van die ‘juiste zorg’, namelijk de kwaliteit van 
het intermenselijk contact. 

Juiste zorg betekent volgens mij echter ook het aanbieden 
van een zorgpalet dat aansluit op de integrale behoefte 
van de cliënt. Wat is er nodig om van een gebroken heup 
te herstellen? Kunnen de verschillende onderdelen van 
de zorg in één organisatie verenigd worden? Het Porter 
model van Value Based Healthcare gaat uit van het 
organiseren van de zorg in Integrated Practice Units. Dit 
is voor de Nederlandse markt, met al zijn verschillende 
financieringsbronnen en belanghebbenden, waarschijnlijk 
nog een stap te ver. 

Zorgaanbieders kunnen echter wel kijken naar geïnte
greerde zorg binnen hun eigen organisatie, of samen
werken met een of meer ketenpartners. Dan kunnen 
patiënten de juiste zorgketen kiezen. Nu vallen zwakkere 
patiënten door alle versnippering tussen de wal en het 
schip. Wel geopereerd, maar nog niet gerevalideerd, of 
na operatie nog te zwak om naar huis te kunnen. De 
eerstelijnsbedden en de spoedeisende hulp van de 
ziekenhuizen zijn dan een doekje voor het bloeden 
omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. 

De huidige marktstructuur maakt verandering in de zorg 
een heikel onderwerp. De belanghebbenden in de markt 
zijn gebaat bij de bestaande structuren. Ook de wetgeving 
stuurt op het behoud van het huidige stelsel. Dit betekent 

DE JUISTE PLEK
Ik val meteen maar met de deur in huis. Als ABN AMRO gaan wij 

er bij inkomende kredietaanvragen de komende jaren meer op 

letten wáár de zorg verleend wordt, wélk probleem daarmee 

opgelost wordt, en ook met wélke mensen deze zorg geleverd 

wordt. 

ook: geen winst uitkeren als er met maatschappelijk geld 
intramurale zorg geleverd wordt. Deze basisgedachte leidt 
tot een veld aan losse stichtingen, waarbij financieel 
rendement en verandering laag op de prioriteitenlijst staan. 

Laat ik dan als bankier maar eens de knuppel in het 
hoenderhok gooien: ik ben voor een wetswijziging 
waardoor winstuitkering mogelijk wordt gemaakt. We 
hebben in Nederland toch echt al een paar jaar integrale 
tarieven, waarbij de suggestie gewekt wordt dat er sprake 
is van volledige eigen verantwoordelijkheid over de 
verlies & winstrekening, en waarmee dus eigenlijk een  
BV als rechtsvorm past om de activiteiten uit te voeren. 
Daarenboven bepalen de zorginkopers het volume aan 
zorg, en zijn er diverse instituten om de kwaliteit te 
controleren. Stabiliserende factoren genoeg lijkt me.

De juiste plek
Als je naar andere Europese landen kijkt, waaronder 
België, dan moet je concluderen dat winstuitkering niet 
leidt tot lagere kwaliteit van zorg. De bewoners wonen in 
nette huizen, waar de zorg goed is. De bestuurders letten 
op de kwaliteit voor de bewoners, maar er is ook aandacht 
voor de efficiency. En als klap op de vuurpijl kan het in 
België voor de helft van de vergoeding die in Nederland 
gebruikelijk is. Laten we van hen leren. Ja, wellicht met wat 
meer mensen in een gebouw, maar per afdeling wél een 
menselijke maat. Nieuwe activiteiten voor tijdelijke zorg, 
waarvoor er nu nog diverse losse aanbieders zijn, kunnen 
op deze manier ook sneller van de grond komen. 

Sta participaties van partijen buiten de zorg toe, om te 
beginnen als een minderheidsbelang. Waarschijnlijk zijn 
zij wél geïnteresseerd in grootschalige woonvoorzienin
gen, als efficiency en verandering loont, terwijl nu vaak 
gekozen wordt voor nieuwe kleine huizen met hoge 
huren. De zorgbestuurder is er zelf bij om de kwaliteit van 
de zorg te garanderen. 
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De juiste mensen
Als de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt, is de 
vraag die nog rest: hoe vinden we de juiste mensen? De 
generatie Z, geboren na 1996, laat zich lastig strikken. De 
generatie Z heeft ten opzichte van de oudere generaties 
een groter verantwoordelijkheidsgevoel, een volhardende 
werkmentaliteit, is zelfbewust, creatief, oplossingsgericht 
en feminien. Maar zij hecht ook sterk aan individuele 
aandacht en begeleiding, wil geen fulltime baan, heeft een 
kortere concentratiespanne, en werkt liever als zelfstandi
ge dan als werknemer. Eenmaal binnen functioneert de 
werknemer het best in een werkomgeving met structuur, 
openheid, collegiale harmonie en een matig tempo.

Generatie Z zoekt zingeving, ontzorging en uitdaging. 
Zingeving is in de zorg ruimschoots aanwezig. Dat is mooi. 
Ontzorging bied je door routinematige handelingen te 
laten overnemen door technologie en de registratiedruk 
te verminderen. Uitdaging geef je door ze ruimte te geven 
voor het maken voor ‘funprojecten’: het terugdringen van 
voedselverspilling en ander afval, het tegengaan van 
energieverbruik, of het verlenen van betere zorg voor de 
inwoners. Dit klinkt wellicht als tijdverspilling. Het is echter 
daadwerkelijk efficiënter dan het verplaatsen van patiën
ten over verschillende zorgaanbieders afhankelijk van het 
stadium van het herstel. Ook is het efficiënter dan het 
besteden van tijd aan het bezoeken en behandelen van 
één individuele patiënt, in plaats van het behandelen van 
vijf, wat kan als er geclusterde zorg aangeboden wordt.  

De juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste mensen
Als je alle punten bij elkaar optelt, leidt de som tot een 
aardverschuiving in het zorgveld. Andere zorg aanbieden, 
in geclusterde woonvormen, waarbij personeel een deel 
van de tijd met de eigen zingeving bezig mag zijn, en als 
klap op de vuurpijl waarbij een deel van het resultaat mag 
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar ik vind het wel 
een heel interessant toekomstperspectief. Zoals bij de 
inleiding al beschreven, zal ABN AMRO bij het beoordelen 
van businessplannen deze gewenste veranderingen in de 
markt in het achterhoofd houden.

“Ik ben voor een  
wetswijziging waardoor 
winstuitkering mogelijk 
wordt gemaakt.”
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Frank Bluiminck
directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Hebben terrorisme en zorg iets met elkaar te maken? Niet direct zou 

je denken. Toch zag ik in de Brusselse wijk Molenbeek hoe deze 

werelden elkaar ontmoetten. De gebroeders Abdeslam runden er het 

café Les Béguines voordat ze hun terroristische aanslagen pleegden 

in Parijs. Het café ging daarna natuurlijk dicht en werd een besmette  

plek in een toch al met problemen overladen wijk. 

DE KRACHT 
VAN HOOP

ZORG IN DE BUURT WOONZORG

Met hulp van zorgorganisaties breekt de 
buurt nu met het belaste verleden en het 
slechte imago. Het café is aangepakt door 
buurtbewoners en wordt nu verbouwd tot 

een buurtcentrum. Dat is heel hoopgevend.

Samen aan de slag
Molenbeek is een wijk met veel problemen. De verwach

ting van de inwoners was dat het terrorisme slechts 
tijdelijk tot nieuwe aandacht zou leiden, waarna ze weer 
aan hun lot zouden worden overgelaten. Maar verschil
lende zorgorganisaties besloten samen met de bewoners 
aan de slag te gaan om eenzaamheid te bestrijden, de 
sociale cohesie te bevorderen en andere initiatieven te 
ondersteunen. Een voorbeeld van zo’n initiatief is dat van 
een groepje Marokkaanse moeders dat wilden koken en 
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zo een sociale onderneming startten. Zij gebruiken nu  
de faciliteiten van de zorgorganisatie, op voorwaarde dat 
cliënten mogen helpen in de voorbereiding. 

Toen ik de verschillende projecten in deze wijk zag, vond 
ik de samenwerking tussen mensen van verschillende 
komaf, leeftijd en beperkingen enorm krachtig. Mensen 
willen best wat doen voor elkaar, en met wat steun en 
faciliteiten gebeuren er dingen die voorheen ondenkbaar 
waren. Een huiswerkklasje, een boodschappendienst, of 
gewoon een plek om even naar binnen te lopen voor wat 
aanspraak. Ik voelde en zag wat de Belgische politiek 
filosoof en jeugdwerker Bleri Lleshi aanduidt met ‘de 
kracht van hoop’.

In Molenbeek worden alle bewoners en zorgorganisaties 
gezien als partners in de wijk. Wat me opviel was dat er 
ook gehandicaptenzorgorganisaties bij betrokken zijn. In 
hoeverre is participatie, buurtopbouw en netwerkvorming 
eigenlijk een taak voor zorgorganisaties? Van oudsher zijn 
zorgorganisaties gericht op het individu. In de jeugdhulp 
en langdurige zorg hebben we steeds meer aandacht voor 
de partner, het gezin of de familie van de mensen die we 
ondersteunen. Moeten we ook meer naar de buren en de 
wijk gaan kijken, of gaat dat te ver? 

Niet alleen voor zorgbehoevenden
In de gehandicaptenzorg staat ‘meedoen’ steeds meer 
centraal. De zorg is erop gericht dat mensen met beper
kingen in de samenleving het leven kunnen leiden dat zij 
willen. Dan zijn ook sociale contacten, onderwijs en werk 
belangrijk. Zeker als je je realiseert hoe klein het sociale 
netwerk is van mensen met beperkingen, is het heel 
logisch dat de zorg en ondersteuning zich daarop richten. 
Het voegt veel toe aan hun leven als ze kennissen, 
vrienden, collega’s, medescholieren en buren hebben. 

Ook mensen zonder beperking of andere zorgvragen 
kunnen hier baat bij hebben. De eenzaamheid in wijken 
en buurten is een enorm vraagstuk in Nederland. Initiatie
ven van gehandicapten of ouderenorganisaties waaraan 
ook andere bewoners uit de wijk kunnen deelnemen, zijn 
vaak een groot succes. Dit zag ik onlangs bij een bezoek 

aan woonzorgcentrum IJsselheem waar tussen de 
ouderen ook dertig mensen met beperkingen woonden. 
Zij helpen elkaar en doen samen activiteiten. Dit alleen al 
is een succes, maar het gaat verder. Een buurthuis waar 
cliënten een maaltijd bereiden die dan gratis genuttigd 
wordt, loopt al snel over van belangstelling vanuit de wijk. 
Mensen met een kleine beurs of geringe sociale kring 
komen hier ook op af. Er moet dan een grens worden 
gesteld om de verhouding tussen cliënten en andere 
wijkgenoten te bewaken.

Om die reden zijn deze initiatieven en samenwerkings 
vormen vaak kleinschalig. Ze zijn ook kwetsbaar omdat ze 
veelal steunen op een handjevol zeer betrokken mede
werkers en vrijwilligers. Belangrijk is dat ze een kiem van 
succes bevatten. Een brede oriëntatie op de inwoners in 
de wijk, aansluitend bij wat zij belangrijk vinden en dat 
ondersteunen en faciliteren. Iedereen in de wijk kan 
gezien worden als een mogelijke partner. Het is van 
belang dat organisaties die cliënten in de wijk professio
neel ondersteunen, bereid zijn de handen ineen te slaan.

Een grootse opgave
Zorgorganisaties worden nu meestal niet betaald voor 
buurtopbouw of netwerkvorming. Vaak wordt samenwer
king niet vergoed. ‘Er is geen bekostigingstitel’, is het 
jargon in zorgland. Hier ligt een belangrijke opgave voor 
zorgorganisaties. We moeten de samenwerking lokaal 
vormgeven en daarmee nieuwe verbanden leggen tussen 
zorg en welzijn. Gemeenten kunnen hier met hun  
financiering en netwerk een enorme stimulans aan geven. 
Op die manier kunnen gemeenten en aanbieders van zorg 
en welzijn een enorme impuls geven aan het samenleven 
in de wijk.

Wat bij café Les Béguines kan, kan op meer plaatsen. 
Samenwerking tussen mensen en organisaties in de wijk is 
soms taai en ingewikkeld, maar het kan wel. Zoals een 
medewerker van het initiatief in Molenbeek zei: ‘Het is een 
zeer moeilijk verhaal, maar het lukt wel’. Kortom; vrees 
niet, hoop! 

“In hoeverre is participatie, buurtopbouw  
en netwerkvorming eigenlijk een taak voor 

 zorgorganisaties?”
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Ook wordt zo geprobeerd preventiever te 
werken, zodat op termijn de uitgaven aan 
cure en care in de pas kunnen blijven met  
de groeiende vraag. In de eerste gedegen 

studie naar het succes van de decentralisaties worden  
de consequenties besproken van het dichterbij brengen 
van zorg via sociale wijkteams (Bredewold e.a., 20181). 
Geschetst wordt hoe nabijheid ook schaamte kan 
veroorzaken, het gevoel van falen bij mensen kan 
vergroten en de onderlinge solidariteit kan beperken tot 
de nabije eigen kring. Misschien, zo concluderen de 
onderzoekers, wordt er te vroeg gejuicht over de sociale 
wijkteam aanpak. 

In dit artikel bespreken we drie aanvullende redenen om 
de effectiviteit van de sociale wijkteams te bevragen.  
Ten eerste, ligt er niet een te grote focus op zorg, ondanks 
alle goede bedoelingen om de vraag achter de vraag te 
verhelderen en breed te kijken? Ten tweede, brengen we 
mensen niet onbedoeld in een afhankelijkheidsrelatie ten 
opzichte van de overheid? En ten derde, houden we wel 
voldoende rekening met een cruciaal aspect van kwets
baarheid, namelijk de behoefte aan ‘trage tijd’ en dus echt 
contact? 

MET EEN HAMER IN  
DE HAND LIJKT ALLES 
OP EEN SPIJKER
De preoccupatie op zorg en hoe het ook kan

Relatief gezond en toch ziek?
Veel gemeenten grepen de decentralisaties aan om sociale 

wijkteams in te richten. Dit, met als doel via ‘één gezin, één 

plan, één dienstverlener’ mensen en gezinnen integraal en 

structureel te helpen.
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1 Bredewold, F. et al. (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat.  
Nederland: Uitgeverij van Gennep B.V.
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Ten eerste: vier hulpbronnen, niet één 
Tijdens een lezing voor Sociaal Werk Nederland in 2017 
stelde Kim Putters van het SCP dat mensen vier hulpbron
nen hebben om mee te kunnen doen in de samenleving: 
persoonlijke, economische, culturele en het sociale 
netwerk. Ruim zeventig procent van de mensen heeft  
deze hulpbronnen tamelijk goed op orde, waardoor de 
gemiddelden van geluksbeleving in Nederland hoog zijn. 
Een kleine 25 procent heeft periodiek een tekort op één 
van deze hulpbronnen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die 
te maken hebben met een inkomensterugval door 
baanverlies of echtscheiding, of mensen die als migrant 
geen inkomensrechten opgebouwd hebben. Circa vier 
procent heeft een structureel tekort op meerdere hulp
bronnen. Deze mensen zijn voor lange tijd (soms zelfs 
permanent) aangewezen op de overheid. Het gaat om  
zo’n 680.000 mensen.

Gemeenten beseffen dit goed. Door sociale wijkteams 
worden mensen die tijdelijk of langdurig een tekort 
hebben op een van deze hulpbronnen gevraagd hun 
verhaal te doen. In beginsel wordt daarbij de vraag 
gesteld: wat wil en kun je zelf, of samen met de mensen 
uit jouw netwerk. Echter, uit de bovengenoemde studie 
blijkt dat dit nauwelijks werkt. Om die reden gaan sociale 
wijkteams toch maar over op het inzetten van onder 
steuning, meestal in de sfeer van het leveren van zorg. 
Omdat die zorg bovendien steeds meer accent wil leggen 
op preventie, ontstaat in plaats van een kleiner wordend 
zorglandschap juist een uitdijend zorglandschap. We 
willen ongezond gedrag en eenzaamheid te lijf gaan,  
een gezonde toekomst voor onze kinderen realiseren, 
kansenongelijkheid aanpakken en meedoen bevorderen. 
Dat zijn allemaal begrijpelijke ambities, maar hoeveel 
hebben ze eigenlijk van doen met zorg? Voor we het 
weten, maken we van de hele samenleving een soort 
preventief zorglandschap, wat nogal paradoxaal is als  
we de kosten van de zorg juist willen inperken. 

Daarom is het wat ons betreft cruciaal om de benadering 
van ‘zorg en welzijn’, die vaak in één adem genoemd 
wordt, open te breken. Met een aanpak die gebaseerd is 
op het bevorderen van welzijn van mensen wordt in 
potentie een veel rijker arsenaal aan maatregelen 
aangeboord. Ga maar na: door (1) de hulpbron sociaal 
netwerk te versterken, horen mensen er weer bij, gaat 
hun welbevinden vooruit en wordt de kans groter dat een 
zorgvraag wordt gereduceerd; door (2) aan taal, rekenen 
en digitale vaardigheden aandacht te besteden, wordt de 
grip van mensen op hun leven groter en wordt het soms 
letterlijk ziekmakende gevoel van onmacht verkleind; en 

(3) door sport verbetert de gezondheid en ook het 
gezondheidsgevoel. Het is paradoxaal dat zorg wordt 
geleverd met een maximum op de eigen bijdrage, terwijl 
er (op enkele minimaregelingen na) onvoldoende 
laagdrempelige toegang is voor onderwijs, cultuur en 
sport, waar mensen juist veel baat bij zouden hebben. 

Ten tweede: afhankelijkheid verkleinen, niet 
vergroten
Door mensen te vragen naar hun verhaal, wordt de 
suggestie gewekt dat de overheid ook wel zal helpen een 
aanpak te vinden om die problemen, hoe uiteenlopend 
ook, aan te pakken. Dit effect wordt versterkt door de 
verzorgingsstaat die we de afgelopen vijftig jaar hebben 
opgebouwd. Daarbij wordt echter over het hoofd gezien 
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dat kwetsbare mensen in zo’n setting vaak niet op hun 
best zijn. Vaak hebben ze in het verleden teleurstellende 
ervaringen opgedaan met diezelfde overheid en met de 
hulpverlening. Ze ervaren de zorg als waanzinnig complex. 
Hun vertrouwen in de overheid is veel lager dan gemid
deld. Gaat een goed gesprek dan de best mogelijke 
aanpak opleveren? Een gesprek dat door veel mensen 
bovendien ervaren wordt als ‘de zoveelste keer dat ik 
alles moet uitleggen’?

Zou het in deze situatie niet veel meer voor de hand liggen 
om ‘presentie’ te organiseren? In de vorm van sociale 
professionals (en in sommige gevallen vrijwilligers) die 
informele contacten aanknopen, en in die contacten 
aansluiten op waar interesses liggen. De vraag centraal 
stellen waar mensen gelukkig van worden, waar talenten 
liggen. Een brede aanpak dus die onder de noemer 
‘positieve gezondheid’ in toenemender mate door 
hulpverleners onderkend wordt. Als aan gelijkwaardige 
relaties wordt gebouwd die niet primair gericht zijn op het 
formuleren van hulpvragen, komen meer voor de hand 
liggende, nabije en activerende oplossingen in beeld.  
Dit vraagt nadrukkelijk om een presente houding van 
professionals, aansluiten bij mensen en het tonen van 
oprechte interesse, en een betere kijk op hulpbronnen die 
in de eigen omgeving, maar ook in buurt of wijk, beschik
baar zijn. Op buurtniveau kan zo bovendien gebouwd 
worden aan collectieve netwerken en voorzieningen 
waarbinnen mensen actief kunnen worden, waardoor  
hun welbevinden verbetert. Dat doen ze dan zelf, zonder 
duiding van (preventieve of andere vormen van) zorg of 
hulpverlening.

Ten derde: vertraging aanbrengen, geen versnelling
In samenhang met beide bovengenoemde aspecten, die 
ervoor pleiten veel meer vanuit presentie en preventie te 
werk te gaan dan vanuit een zorgparadigma, speelt ook 
tijd een rol. Iedereen, ook de mensen die de vier hulp
bronnen niet op orde hebben, wil gehoord en gezien 
worden. Als mens, niet als patiënt, cliënt of klant. De 
moeite om aan te haken binnen de mores van de zorg  

die aangeboden wordt, hangt samen met het gebrek aan 
aandacht en tijd. Iets waar ook de professionals in sociale 
wijkteams en in de uitvoering veel last van hebben en 
stress door oplopen. We faciliteren de uren voor een 
intakegesprek, een beoordeling, en het toewijzen van 
weer een andere hulpverlener. Maar het echte contact, 
ruimte om in mensen te investeren, daarvoor bestaat 
weinig ruimte. Terwijl mensen in kwetsbare posities, jong 
en oud, enorme behoefte hebben aan ‘aandachtige 
traagheid’. Vertraging in het gesprek, begrip voor het 
nietmeekunnen in een op hol geslagen samenleving,  
de complexe bureaucratie. Als aan de voorkant wordt 
geïnvesteerd in het menselijk contact zal met veel meer 
succes een beroep gedaan kunnen worden op eigen 
kracht. Bovendien zal de daadwerkelijke ondersteunings
behoefte die dan nog resteert veel scherper in beeld zijn. 
Die zou met veel minder mitsen en maren, controles en 
verantwoordingen toegekend kunnen worden, waardoor 
effectiviteit en efficiency naar onze verwachting sterk 
stijgen.

Resumerend
Ons pleidooi is niet om de sociale wijkteams rigoureus af 
te bouwen of in te krimpen. Wel pleiten we voor het stevig 
verleggen van het accent. Van de preoccupatie op zorg, 
naar aandacht voor alle hulpbronnen en de kracht die 
daarmee ontwikkeld kan worden. Van de nadruk op een 
loket waar een vraag neergelegd kan worden, naar 
preventief aanwezige professionals of sociaal werkers. 
En van de tijdklem waar professionals onder gebukt gaan, 
naar de mogelijkheid aan te sluiten op een haalbaar 
tempo, om de tijd te nemen voor het opbouwen van een 
goed contact, te luisteren en niet direct oplossingen aan 
te dragen. Naast de hamer moeten dus vele andere 
hierboven genoemde gereedschappen (nabijheid, 
ontmoeting, meedoen, sport, cultuur, et cetera) in het 
kistje meegenomen worden en benut worden waar  
nodig. Dat zal ons allemaal goed doen: de overheid, 
professionals, maar vooral de inwoners van onze dorpen 
en steden.

“Door mensen te vragen naar hun verhaal, wordt 
de suggestie gewekt dat de overheid ook wel zal 
helpen die problemen aan te pakken.”
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brengt mensen samen

BRENGT MENSEN 
SAMEN

Coincide verzorgt op maat gemaakte studie
reizen en beschikt over grote inhoudelijke 
kennis van diverse topsectoren, voornamelijk 
van de Nederlandse en internationale 
zorgmarkt. Onze programmamanagers zijn 
continu bezig met de ontwikkelingen in de 
zorgsector. Daarnaast ontwikkelen wij ons als 
expert in een programmaaanbod voor andere 
innovatieve topsectoren.

Buiten onze inhoudelijke kennis weten onze 
projectmanagers de juiste hotels, restaurants 
en bezienswaardigheden te vinden, passend bij 
de groep en de doelstelling van het 
programma. 
Wij kunnen alles uit handen nemen, afhankelijk 
van de wensen van opdrachtgever. Meer weten 
of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte? 
Neem dan contact met ons op:  
management@coincide.nl / 0206768217
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Als je vervolgens stappen zet op weg naar 
herstel door met begeleiding zelfstandig te 
gaan wonen, is het van belang dat je buren 
hebt die niet wegkijken, maar je juist 

begroeten, een praatje maken en zo mogelijk je uitnodigen 
om deel te nemen aan activiteiten in de buurt. 

Gemengd wonen 
De historie van gemengd wonen ligt in de Middeleeuwen, 
voornamelijk in het klooster. Een aantal mensen koos voor 
het klooster uit een ideaal, anderen uit noodzaak.  
Bij gemengd wonen gaat het om woonprojecten waarin 
verschillende groepen doelbewust samen wonen, contact 
onderhouden en gezamenlijke activiteiten ondernemen. 
Het kan hierbij gaan om verscheidene combinaties van 
groepen, zoals reguliere huurders met exdak en thuis 
lozen, studenten met licht verstandelijk beperkte  

De uitdrukking ‘beter een goede buur dan een verre vriend’, is ook van toepassing op 

mensen die dakloos zijn geweest. Als je enige tijd in de rafelrand van de samenleving 

hebt gezeten, is de ervaring dat mensen van je wegkijken niet vreemd. Sterker nog,  

je probeert dit voor te zijn door zelf al eerder weg te kijken. 

Jules van Dam 
bestuurder De Tussenvoorziening

GEMENGD WONEN  
VOOR DAKLOZEN  
IN NEDERLAND
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Nico Ooms
coördinator ‘t Groene Sticht en ontwikkelwerkplaats gemengd wonen  
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jongeren, statushouders met werkende jongeren en 
studenten, et cetera. In de kern gaat het om mensen die 
een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. Centraal staat het 
samenbrengen van mensen die vrijwillig kiezen voor het 
wonen in een dergelijk project, met bewoners die uit 
noodzaak de mogelijkheid tot ondersteuning en zorg 
moeten hebben. 

De Tussenvoorziening ziet dat het ontbreken van een 
sociaal vangnet voor veel daklozen een fundamenteel 
probleem is en richt zich dan ook op gemengd wonen 
initiatieven. In samenwerking met woningbouwcorporatie 
Portaal zijn al meerdere projecten gericht op gemend 
wonen ontwikkeld waarbij mensen uit de maatschappelijke 
opvang welkom zijn in een buurt om als actieve en 
betrokken buren samen te leven. Enkele voorbeelden zijn  
’t Groene Sticht (kader 1), Parana in de Utrechtse wijk 
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Overvecht, Majella Wonen en het grootschalige initiatief 
Place2BU, met 490 gerealiseerde woningen. 

Sterke kanten en knelpunten
De ervaring met gemengd wonen in Utrecht is onderzocht 
en gedeeld in de ontwikkelwerkplaats ‘gemengd wonen’.  
De resultaten daarvan zijn in januari 2018 gepresenteerd  
in het Huis van Portaal op de conferentie ‘Goede Buren’, 
waar onder grote belangstelling en enthousiasme vanuit 
meerdere partijen en invalshoeken kennis, ervaring en 
goede praktijken werden gedeeld. De woonprojecten laten 
zien hoe de ambitieuze maatschappelijke opdracht van het 
werken aan een inclusieve samenleving in de dagelijkse 
praktijk vorm kan krijgen. Ze laten ook zien hoe lastig dat 
kan zijn. Goede bedoelingen en idealisme alleen zijn vaak 
niet genoeg, juist omdat deze projecten verder gaan dan 
contact met begeleiders, afgepast vrijwilligerswerk of louter 
de focus op onderling contact. De resultaten maken ook 
duidelijk dat zelfstandig wonen een worsteling zal blijven 
voor enkele cliënten afkomstig uit de opvang of beschermd 
wonen. Echter, als mensen zich welkom voelen en tijd 
krijgen, kunnen ze opbloeien en hun talenten gaan 
herontdekken en inzetten. Conflicten in de woonomgeving 
kunnen grote impact hebben op iemands welbevinden, net 
als een levendige, gastvrije en veilige woonomgeving. 
Aandacht voor sterke kanten en knelpunten is van groot 
belang voor het functioneren van de reeds onderzochte 
projecten, maar ook voor huidig bestaande en nog te 
ontwikkelen projecten. 

Een bredere maatschappelijke ontwikkeling
De extramuralisering van de zorg is al jaren in volle gang en 
dit zal de komende jaren voortduren. Met de insteek van 
beschermd wonen naar begeleid thuis wonen, verplaatsen 
veel bewoners met een zorgbehoefte naar de wijk. Er is 
echter een grote overgang van een intramurale setting naar 

‘t Groene Sticht (2003)

’t Groene sticht is het eerste gemengde woonbuurtje in 
Nederland met woon en werkmogelijkheden voor 
mensen die dakloos zijn geweest. In ’t Groene Sticht, 
gevestigd in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in 
2003, worden diverse vormen van wonen (huur en koop) 
gecombineerd met bedrijvigheid zoals een kringloop 
winkel en een restaurant. De bewonersgroep bestaat uit 
alleenstaanden en gezinnen, studenten en senioren en 
sociaal kwetsbaren (waaronder exdaklozen). Een belang
rijk doel van ’t Groene Sticht is de integratie tussen alle 
bewoners. De balans tussen deze groepen is zodanig dat 
er een prettige leefomgeving is ontstaan die niet alleen 
door de buurtbewoners van de buurt, maar ook door de 
bewoners van de wijk gewaardeerd wordt.

zelfstandig wonen. ‘Thuis in de wijk’ gaat niet vanzelf. Het 
regulier plaatsen van deze mensen in wijken geeft soms 
problemen zoals geen acceptatie, sociale uitsluiting, isolatie 
en overlast door te laat ingrijpen. Vaak is er een gebrek aan 
sociale structuur en omwonenden willen er niks mee te 
maken hebben. 

Toekomstige ontwikkelingen
Een huidig project vindt plaats bij De Cartesiusdriehoek, 
wat behoort tot het erfgoed van de spoorwegen in Utrecht. 
Voor herontwikkeling van dit gebied heeft een tender 
plaatsgevonden waarin een bijzonder woonconcept moest 
worden opgenomen. Er is gekozen om het concept van 
gemengd wonen zoals ontwikkeld door De Tussenvoor 
ziening en Portaal op te nemen in het plan. Hierdoor zullen 
er de komende jaren 170 woningen voor dak en thuislozen 
worden gerealiseerd op deze locatie. 

Mensen die dakloos zijn geweest zijn geen homogene 
groep. Ze verschillen onderling in sterke mate, niet alleen 
wat betreft problematiek, ook wat betreft hun wensen en 
mogelijkheden om (op den duur) actief deel te nemen in  
de buurt. Om zo min mogelijk mensen die in aanmerking 
zouden komen voor dit woningtype uit te sluiten, wordt er 
gedifferentieerd in verschillende typen gemengd wonen in 
de Cartesius Driehoek. Door helder te formuleren wat er 
van elkaar verwacht wordt, wordt een woonomgeving 
gecreëerd waar zien en gezien worden mede mogelijk 
wordt gemaakt door het woonconcept van de buurt.

Voordelen van gemengd wonen voor zowel 
kwetsbare mensen als de omgeving

• Doelbewuste keuze van de buren voor een dergelijke 
woonsituatie

• Bereidheid van reguliere huurders om zich in te zetten 
is vooraf getoetst

• Nabuurschap wordt gedragen en ontwikkeld door de 
gezamenlijke woonvereniging, in vormen van diverse 
activiteiten gericht op ontmoeting

• Bekendheid en betrokkenheid bij je leefomgeving geeft 
een positieve vorm van sociale controle

• De begeleiding vanuit de maatschappelijke opvang richt 
zich niet alleen op het individu, maar is direct betrokken 
bij de ontwikkeling van de woonomgeving

• De organisatie die begeleiding biedt, is bekend en 
makkelijk bereikbaar voor alle bewoners

• Korte lijnen tussen de bewoner, sociaal beheer van de 
corporatie en de maatschappelijke opvang

• Gemengd wonen geeft nadrukkelijk handvatten voor 
invulling van het eigen netwerk en vergroot daarbij de 
kans op succes 

• Zorg kan flexibel worden op-, dan wel afgeschaald

ZORG IN DE BUURT WOONZORG
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Met enige regelmaat horen we de roep om 

de terugkeer van verzorgingshuizen in  

Nederland. Het verzorgingshuis als  

duizenddingendoekje tegen de vergrijzing 

en de groeiende vraag naar zorg. Voor 

anderen welteverstaan, want zelf hebben 

mensen vaak heel andere ideeën over  

hun oude dag. 
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DE JUISTE ZORG  
OP DE JUISTE PLEK 
Investeren in wijken en wonen voorkomt onnodige zorg

De onderliggende vraag, ‘hoe richten we onze 
samenleving in op een snel vergrijzende 
bevolking’, vereist vele en vooral complexe 
oplossingen. Wanneer beleidsmakers het 

aandurven om écht op zoek te gaan naar oplossingen, dan 
durf ik te zeggen dat de sleutel bij wonen en wijken ligt. 
De juiste zorg op de juiste plek is vaak geen zorg.

De situatie
Het percentage zelfstandig wonende senioren, die ook 
zelfstandig willen blijven als ze zorg en ondersteuning 
nodig hebben, schommelt in ANBOonderzoeken al jaren 
rond de negentig procent. Dit zegt iets over hun wensen 
en over de manier waarop mensen hun oude dag zien. 
Het rijksbeleid is hierin mee gegaan, deels vanwege 
cultuurverandering bij ouderen zelf, deels uit bezuini
gingsoogpunt. Van de 85 tot 89jarigen woont driekwart 
nog zelfstandig, van de 90 tot 95jarigen nog zestig 
procent. Pas boven de 95 jaar woont een meerderheid  
(57 procent) in een verzorgings of verpleeghuis1.

Hóe men oud wil worden en hoeveel invloed men daarop 
heeft, verschilt. Oorzaken daarvoor zijn onder anderen de 
beschikbaarheid van middelen en persoonlijke hulpbron
nen  inkomen en vermogen, sociaal netwerk, opleidings
niveau en gezondheid1  en de diversiteit van de groep.  
Zo heeft het Nivel2 toekomstige ouderen geprofileerd in 
vier categorieën: proactieve- (46 procent), zorgwensende- 
(28 procent), machteloze (16 procent) en afwachtende 
ouderen (10 procent). De mate van gewenste zelfred
zaamheid en de mate waarin mensen daar ook echt 
verantwoordelijk voor kúnnen zijn, verschilt, evenals de 
ervaren levenskwaliteit, de grootte van het sociale 
netwerk en hun sociaaleconomische status. 

De diversiteit binnen een groep mensen die als ‘ouderen’ 
wordt gedefinieerd, is enorm. Het is dan ook niet raar om 
te stellen dat het woningaanbod rekening moet houden 
met verschillende wensen en behoeften én met de 
verschillen in zelfredzaamheid. 

Los van de wensen en voorkeuren zijn er regels om aan  
te houden. Nu al zien we een groeiende groep mensen  
die zelfstandig thuis woont, terwijl dat steeds moeilijker 
wordt. Helemaal zelfstandig thuis wonen gaat voor hen 
eigenlijk niet meer, en voor het verpleeghuis zijn ze vaak 
nog te goed. Signalen van dit hiaat in het zorgaanbod zien 
we door een toenemend beroep op de huisarts, meer 
valincidenten, onder andere veroorzaakt door medicijn 
gebruik, meer ziekenhuisopnames en ook meer crisis 
opnames in de verpleeghuizen. Ik betoog dat er een 
wereld te winnen is als we het gat tussen ‘thuis’ en het  
verpleeghuis met nieuwe woonconcepten kunnen dichten. 

Wat moet er gebeuren?
Willen we een samenleving creëren waarin mensen prettig 
oud kunnen worden, dan begint dit met het zorgen dat 
mensen tot aan het einde van hun leven mee kunnen 
blijven doen. Een sociaal netwerk en het behoud van een 
doel in het leven zijn belangrijk voor het welbevinden, net 
zo goed als de mate waarin mensen zelfstandig kunnen 
beslissen over de invulling van hun leven. Er moet dus 
geïnvesteerd worden in wijken als leefgemeenschap en  
in woonconcepten waarmee zelfstandigheid wordt 
bevorderd, het sociale netwerk wordt uitgebreid en 
eenzaamheid wordt bestreden. Hierdoor zal de kwaliteit 
van leven omhooggaan en zullen de kosten voor zorg 
uitgesteld of teruggedrongen worden. Deze ontwikkeling 
is de volgende stap in het bestaande beleid van ‘aging in 
place’; zelfstandig oud worden in de eigen woning of 
buurt, door gebruik te maken van de eigen hulpbronnen 
en van een pakket van zorg en welzijnsvoorzieningen1.

Binnen ‘het veld’ kijken we graag naar de Knarrenhof en 
de Leyhoeve; nieuwe woonprojecten met een goede 
verbinding naar de wijk. In deze woongemeenschappen 
wonen mensen in meer of mindere mate zelfstandig, 
maar wel mét elkaar. Aan de lange wachtlijsten voor  
deze nieuwe woonvormen, en de mate waarin mensen 
steeds vaker geneigd zijn om te verhuizen3 lezen we een 
groeiende behoefte aan woonvormen af.  
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1 SCP (2017). Langer zelfstandig – Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg. https://www.scp.nl
2 Nivel (2014). Ouderen van de toekomst – Verschillen in wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg. https://www.nivel.nl
3 CBS (2018). Ouderen overwegen vaker een verhuizing. https://www.cbs.nl
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Deze woonvormen bieden beschutting en faciliteren 
ontmoetingen, maar geven ook de gelegenheid om 
faciliteiten te delen en diensten en zorg te ontvangen. 
Ideaal is een wijk met een mix van ‘gewone’ woningen tot 
een woonvorm met 24uurszorg en alles daar tussen. De 
woningtypes lopen in elkaar over in een leefomgeving met 
voorzieningen die uitnodigen tot ontmoeten. 

Voorbeelden zijn er, naast de Knarrenhof en de Leyhoeve, 
te over. Denk aan de Ommershof bij Oosterbeek, een 
woonpark voor vegetariërs boven de 55 jaar, of het 
Thuishuis, een woonconcept voor alleenstaande 60plus
sers. In Nijmegen is een meergeneratiewoongemeen
schap gerealiseerd, in een ecologische wijk. Het aantal 
voorbeelden is groot, maar de omvang van het aanbod 
laat stevig te wensen over.

Ga aan de slag!
De lokale overheid moet gestimuleerd worden om een 
divers en levensloopbestendig woningaanbod te organise
ren. Van alle gemeenten in Nederland heeft slechts de 
helft beeld van de mate waarin het huidige woningaanbod 
past bij de lokale demografische ontwikkeling. Er moet 
meer structureel zicht zijn op gemeenteniveau over 
zorgvraag, het aantal geschikte woningen en over sociale 
veiligheid. Op basis daarvan moeten gemeenten, woning
corporaties, zorgorganisaties, ondernemers én  
particulieren aan de slag kunnen met nieuwe woon 
vormen en de inrichting van wijken. Soms kleine initiatie
ven, soms wat groter. Soms gericht op gezamenlijk of 
hofjeswonen, soms meer op zelfstandigheid. Maar wel 
toekomstbestendig: niet te groot, gelijkvloers, met 
domotica en technische ondersteuning, met mogelijk 
heden om ook te blijven wonen als er beperkingen 
optreden of als er zorg nodig is. 

De uitdaging ligt vervolgens in het (kosten)efficiënt 
organiseren van zorg op het moment dat dit nodig is.  
Dat vergt investeren in eHealth, technologische ver 
nieuwingen, inzet van telecommunicatie, anders  
organiseren van zorg en het doorbreken van systemen  
en schotten.

Wens en realiteit liggen nog ver uit elkaar, en de inrichting 
van onze naoorlogse wijken helpt niet echt mee aan het 
creëren van meer gemeenschapsgevoel en het zorgen 
voor andere vormen van sociale netwerken. In veel 
bestaande wijken zijn nog steeds nette functiescheidingen 
aangebracht tussen wonen, recreëren en werken. Daar 
moeten we vanaf en dat kost tijd en geld. Dat mag ons 
echter niet weerhouden om aan de slag te gaan. Het is tijd 
voor een dwingende opdracht. Met elkaar moeten we 
onze huisvesting naar een hoger plan tillen, zodanig dat 
we prettig en gezond ouder kunnen worden, zonder 
vermijdbare en overbodige zorg. 

“De lokale overheid moet gestimuleerd  
worden om een divers en levensloop- 
bestendig woningaanbod te organiseren.“
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De Rabobank is er
ook voor u.
 Meer informatie op maat? Kijk op
IkWoonLeefZorg.nl

Kom maar op met de toekomst



Alex van den Bersselaar 
managing director VitalHealth Care 

VERANDERENDE
MAATSCHAPPIJ,  
VERANDERENDE ZORG?!  
Het is evident dat we met het huidige zorgbeleid over een aantal jaar zullen  

vastlopen. Door schaarser personeel, een stijgend aantal chronisch zieken en 

een percentage comorbiditeit in Nederland van 27 procent1 zouden we de zorg 

op een andere manier moeten inrichten, willen we de kwaliteit kunnen waar 

borgen en deze betaalbaar houden. De vraag blijft echter: hoe dan? 

Het is verleidelijk om vergezichten te schetsen 
en technologieën te beschrijven die op dit 
moment nog niet zijn uitontwikkeld of zelfs 
nog bedacht moeten worden. Er is echter nu  

al veel meer mogelijk dan we denken. Er zijn tal van 
toepassingen en concepten die zich hebben bewezen en 
die vandaag al ingezet kunnen worden.

Hoe zorg ook anders kan
Het is nog maar de vraag of het ziekenhuis, zoals we dat 
momenteel kennen, over een paar jaar nog bestaat. 
Uiteraard zal er altijd behoefte zijn aan vormen van 
diagnostiek, behandelingen en ingrepen, maar ‘out of the 
box’ denkend is het bijzonder om veel van onze zorg 
behoeften te concentreren op een fysieke plek. Het zou 
logischer zijn dat alleen de hoog intensieve, complexe  
en urgente zorg zich concentreert. Complexe ingrepen, 
spoedeisende hulp en specifieke diagnoses vragen namelijk 
juist om kennisbundeling en concentratie. Laagurgente 
zorg kan dan vervolgens decentraal worden georganiseerd. 

Het virtuele zorgcentrum
Een fundamentele verandering ontstaat wanneer laag 
urgente zorg zich verplaatst naar een virtueel zorgcentrum. 
Medische wearables zorgen per definitie voor een meer 
gedecentraliseerde zorg. Hiermee zijn we namelijk in  
staat patiënten en cliënten ook buiten de muren van het 
ziekenhuis permanent te monitoren. Dit virtuele zorg
centrum kan ook een thuissituatie zijn. Dit is een verschui
ving van zorglocatie én het zet zorgprofessionals op een
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toegankelijkheid en de mogelijkheid om op basis van 
vooraf ingegeven drempelwaardes een specifieke zorg- 
verlener of medicus te waarschuwen. Tijdsintensieve en 
belastende metingen worden uitgevoerd op een tijdstip en 
plaats die de patiënt zelf heeft gekozen. Hierdoor wordt  
de aandoening minder als last ervaren en het is een 
geruststellende gedachte dat de zorgprofessional over de 
schouder meekijkt. Vanuit VitalHealth Software zijn al 
initiatieven opgestart om dit te ondersteunen bij het 
BovenIJ Ziekenhuis, Het Rijnstate Ziekenhuis en Bernhoven.

Hospital@Home
Een concreet voorbeeld van verplaatste zorg is het 
programma Hospital@Home waarin bij patiënten die op 
de Spoedeisende Hulp binnenkomen direct wordt bepaald 
of zij in aanmerking komen om thuis behandeld te 
worden. Jaarlijks belanden er 322.000 ouderen zonder 
medische noodzaak in een ziekenhuisbed, wat op jaar 
basis neerkomt op een onnodige bezetting van 4.100 dure 
ziekenhuisbedden2. Tevens blijkt dat meer dan 30 procent2  
van de ouderen functionele achteruitgang ervaart na een 
acute ziekenhuisopname. Het Hospital@Home zorgpro
gramma wil een nieuw zorgpad bieden waarin ziekenhuis
zorg thuis kan worden gerealiseerd om ziekenhuis 
gerelateerde complicaties en verpleeghuisopname te 
voorkomen. Dit is bevorderlijk voor zowel de gezondheid 
van ouderen als voor het reduceren van zorgkosten.  

Technologie is de toekomst
Patiënten vanuit huis behandelen heeft dus voordelen 
voor zowel de patiënt zelf, als voor de zorgverleners. 
Minder consulten, minder reistijd, minder heropnames en 
minder complicaties: winst voor alle betrokken partijen. 
De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om 
op afstand patiënten te monitoren en persoonlijk contact 
met hen te hebben. Ik ben van mening dat we deze kant 
op moeten. Het leveren van zorg is een middel dat 
schaars is geworden, daar moeten we zuinig mee omgaan. 
Het verplaatsen van de zorg naar een thuissituatie, met 
behoud van de kwaliteit die we gewend zijn, helpt om 
onze schaarse middelen beter te verdelen. Schaarser 
wordende artsen en verpleegkundigen kunnen zo 
vergrijzend Nederland op een persoonlijke manier blijven 
helpen. En als ik mocht kiezen tussen behandeling in een 
ziekenhuis of thuis, dan wist ik het wel…

andere manier in. Zij hoeven alleen nog maar te reageren 
op echte zorgvragen, de controle wordt verschoven naar 
de techniek. Deze verschuiving zal daadwerkelijk leiden 
tot andere zorgvormen, ook in de langdurige zorg. Zeker 
wanneer we bedenken dat meer dan negentig procent 
van de 75plussers één of meer chronische aandoeningen 
heeft1. Cerebro Vasculair Accident (CVA) patiënten kunnen 
bijvoorbeeld gebruik maken van een biosensor. Dit is een 
hightech sensor in de vorm van een pleister, die patiënten 
op de borst dragen. De sensor meet op afstand vitale 
functies, zoals de ademhalingsfrequentie, huidtempera
tuur en hartslag. Anders dan fitness trackers en consu
mentgerichte draagbare oplossingen, zorgt de nieuwe 
medische biosensor voor automatische en doorlopende 
metingen van vitale functies die klinisch relevant zijn. De 
voor connectiviteit geschikte sensor stuurt die gegevens 
vervolgens door naar een speciale toepassing ter onder
steuning van de klinische besluitvorming, waarbij de 
software zo kan worden geconfigureerd, dat bij over- 
schrijding van bepaalde drempelwaarden er direct een 
specifieke zorgverlener of medicus gewaarschuwd wordt.  
Als onderdeel van het virtuele zorgcentrum is het ook 
mogelijk om de verzamelde data te analyseren met 
behulp van slimme algoritmen. Zorgverleners, patiënten 
en cliënten krijgen zo de informatie die ze nodig hebben, 
bijvoorbeeld over veranderingen in de vitale functies. 
Hierdoor is het mogelijk te voorspellen welke patiënt 
achteruit dreigt te gaan. Met deze informatie kan er 
vervolgens tijdig geïntervenieerd worden. 

Het hoeft echter niet altijd hightech te zijn. COPD-patiën
ten kunnen in een app de status van hun ademhaling met 
betrekking tot benauwdheid of kortademigheid aangeven. 
Op deze manier wordt de patiënt op afstand gecoacht en 
bewaakt. Door de tijd heen kan de patiënt eenvoudig zien 
of er sprake is van verbetering, of dat de situatie juist 
verslechterd is. Indien nodig kan een gespecialiseerde 
verpleegkundige worden ingeschakeld. Patiënten kunnen 
ook thuis zelfmetingen doen voor wat betreft hun bloeds
uikerspiegel, hartslag en bloedruk (al dan niet met direct 
gekoppelde bloeddrukmeters), aangevuld met specifieke 
vragenlijsten over de gezondheid.

Bovenstaande voorbeelden zijn toepassingen die op dit 
moment in de praktijk gebruikt worden. Een kenmerk is de 
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1 Volksgezondheidenzorg (2018). Chronische ziekten en multimorbiditeit, cijfers en context huidige situatie. https://www.volksgezondheidenzorg.info
2 Ben Sajet centrum (2016). Interventies gericht op het verbeteren van de (transmurale) ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen.  
 http://www.bensajetcentrum.nl/

“Tijdsintensieve en belastende metingen  
worden uitgevoerd op een tijdstip en plaats  
die de patiënt zelf heeft gekozen.
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Ron Akkerman 
voorzitter raad van bestuur Pro Persona 

Een van de grote knelpunten nu en in de 

komende jaren is de beschikbaarheid van 

voldoende gekwalificeerde hulpverleners. 

Zorgen doemen op dat mensen, jongeren en 

ouderen, straks maar beter hun eigen ‘tribe’ 

kunnen vormen om niet van zorg verstoken 

te geraken. 
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LANGDURIGE ZORG: 
IS DE TOEKOMST  
‘TECHNOLOGY DRIVEN’?  
Tijd voor samenwerking in een Deltaplan zorg ?

Van echt anticyclisch beleid 
en proactief de arbeids 
markt beïnvloeden lijkt 
geen sprake. Nu het toch 

is zoals het is, zal het arbeidsmarkt 
tekort in de zorg wel eens een geheel 
nieuwe beweging kunnen uitlokken. 
Immers, als iedere aanbieder 
probeert de mensen te werven voor 
zijn organisatie en daarmee net iets 
eerder over de streep wil gaan dan 
andere aanbieders, dan is de 
schaarste alleen anders verdeeld.  
Een factor die politieke beleids 
makers en bestuurders niet altijd de 
juiste aandacht geven, is de invloed 
van de technologische ontwikkeling. 
Hoewel zich deze deels autonoom 
voltrekt en de wereld meer verandert 
dan vele expliciete beleidsbeslissin
gen in ministerraden en boardrooms, 
vraag ik me af of het niet nu juist de 
tijd is om op landelijk niveau een 
doorbraak te realiseren.

Deltaplan zorg
In de zorgsector zijn tal van initiatie
ven om technologie in te zetten, maar 
het zijn nog initiatieven in de marge. 
Velen hebben een verkennend 
karakter en daadwerkelijke substitu
tie van personele inzet door techno
logie is beperkt. Bovendien zijn de 
initiatieven vaak lokaal in samen 
werking met toevallig regionaal 
aanwezige technologische bedrijven. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
inzet van camera’s, visueel contact via 
internet, apps voor hoe GGZ cliënten 
zich voelen, bewegingsmelders en 
valdetectie apparatuur om in de late 
avond en nacht toezicht te kunnen 
uitoefenen. Allemaal initiatieven met 
de bedoeling de zorg en veiligheid 
van patiënten te kunnen waarborgen 
op een efficiënte wijze. Hier is de link 
met de arbeidsmarktkrapte. Het kan 
in de toekomst wel eens ‘digitale’ 
beslissingen vergen: je doet het met 
behulp van technologie of er is geen 
zorg. Door de arbeidsmarkt schaarste 
in vele functies dreigt sluiting van 
bepaalde klinische voorzieningen.  
Er worden ‘doomsday’ scenario’s 
beschreven waarin in de nabije 
toekomst wel geld voor zorg is, maar 
geen handen aan het bed. In de 
praktijk blijkt echter vaak dat er dan 
toch juist door de structurele 
noodsituatie oplossingen worden 
gevonden die niet eerder in beeld  
zijn gekomen of wenselijk werden 
geacht. Dit is geen pleidooi voor 
laissez faire beleid, integendeel.  
Het lijkt me wenselijk en noodzakelijk, 
daarvoor is het probleem groot 
genoeg, om de creativiteit voor het 
vinden van nieuwe oplossingen een 
handje te helpen. Hoe? Door de 
fragmentatie aan te pakken. Decen 
trale initiatieven zijn prima, maar 
planmatige samenwerking op landelijk 

niveau tussen de verschillende 
sectoren met het bedrijfsleven (groot 
en klein) en de rijksoverheid is nodig. 
Waarom geen Deltaplan voor de zorg 
gericht op het bundelen van kennis, 
ontwikkeling van nieuwe kennis en 
technologische toepassingen? 

Het rendement van innovaties
De focus is in de landelijke media, en 
daarmee kennelijk ook in de politiek, 
vooral gericht op kostenbeheersing 
vanwege de oplopende zorgpremies. 
Wat hebben we, de kiezer en belas
tingbetaler, over voor welke zaken en 
hoeveel? Hier behoort het publieke 
debat over te gaan zodat er ook iets 
te kiezen is op deze terreinen. Waar 
ik in het kader van dit artikel op wil 
wijzen is echter de mogelijkheid om 
de zorgsector, die voorziet in 
fundamentele levensbehoeften van 
mensen, nog veel innovatiever te 
maken. Innovatiever door juist meer 
in technologie te investeren als 
belangrijkste stimulator van verande
ring. Iedere zorgaanbieder afzonder
lijk heeft daartoe maar zeer beperkte 
middelen, aangezien het netto 
rendement in enkele sectoren slechts 
1 à 2 procent bedraagt, vaak zeer 
kwetsbaar is, en nodig is om het 
eigen vermogen te versterken. Met 
deze technologische innovaties die 
de zorg als dienst zullen gaan 
veranderen en waarbij nieuwe 
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producten ontwikkeld zullen worden, 
ontstaat een nieuwe impuls voor de 
groei van onze economie. 
 
Van decentraal naar  
overkoepelend
Wat ik nu zie is overwegend geploeter 
in de marge. Iedereen probeert iets, 
met technologie. Waar zijn de 
‘centers of excellence’? De broed
plaatsen waar samengewerkt wordt 
aan technologische evoluties in de 
zorg door clustering van het talent en 
het schaarse geld? Is niet juist hier,  
in plaats van een decentrale aanpak, 
een overkoepelend kader nodig 
waarin de speerpunten worden 
vastgesteld en waar de schaarse 
middelen bij elkaar worden gebracht 
en geïnvesteerd? Zou dat niet tot een 
hoger maatschappelijk rendement 
kunnen leiden? Het chirurgische mes 
snijdt aan twee kanten. Enerzijds zal 
technologie, net als in andere 
sectoren, ook in de zorg wel degelijk 
een oplossing gaan bieden voor de 
arbeidsmarktkrapte. Anderzijds is er 
een link met het denken in termen 
van Value Based Healthcare (VBHC).

Technologie als complement
Het paradigma van Value Based 
Healthcare is een interessant 
economisch paradigma. In de kern 
zou je het als formule kunnen 
omschrijven: De toegevoegde waarde 
van de zorg is de som van de 
gewenste uitkomsten van de zorg 
gedeeld door de daarvoor opgeoffer
de kosten. Het legt dus net als in 
andere sectoren een relatie tussen 
in en output en veronderstelt dat dit 
meetbaar is en zich leent voor 

onderlinge vergelijking. Er ligt nog 
een wereld braak als het gaat om de 
schaarse inputvariabelen te herorde
nen en de factor technologie relatief 
te vergroten ten opzichte van arbeid. 
Recent hoorde ik een voorbeeld van 
een collega die in Beijing door een 
robot een gaatje in zijn kies heeft 
laten vullen, via een volledig gedigita
liseerd proces. Ik prees hem om zijn 
lef. Bij thuiskomst liet hij het contro
leren door zijn tandarts die zei dat 
zijn Chinese collega het perfect had 
gedaan.

In de zorg is warme medemenselijk
heid onvervangbaar, zeker in een 
maatschappij waarbij de participatie
gedachte steeds meer iets van het 
verleden is. Het hoeft de richting om 
te investeren in meer technologie 
echter geenszins in de weg te staan, 
hoewel dat zeker in de GGZ nog geen 
geaccepteerd gedachtengoed is. In 
het recente verleden bleef de 
doorbraak van internetbehandeling 
voor psychische problemen zonder 
bijkomende problemen op andere 
levensgebieden helaas nog uit. 

Twee lijnen komen hier bij elkaar:  
de toenemende schaarste aan 
zorgverleners enerzijds, en de wens 
en noodzaak om de zorguitgaven te 
beheersen en doelmatigheid te 
vergroten anderzijds. In de combina
tie ligt de sleutel in anders denken in 
de zorg, namelijk naar waardecreatie 
door technologische veranderingen 
en de creatieve Schumpeteriaanse 
‘destructie’ van organisatievormen 
die dit blokkeren.  

Investeren in technologie
Op het gebied van technologische 
research en innovatie is de BV 
Nederland naar mijn smaak meer 
gediend met samenwerking in de 
ontwikkelfase dan met concurrentie. 
Er is de afgelopen jaren door de 
rijksoverheid ingezet op tal van 
stelselwijzigingen, maar het is de 
vraag of die daadwerkelijk zullen 
bijdragen aan de houdbaarheid en 
kwaliteit van de zorg zoals wordt 
beloofd. Het is een set van beleids 
en bekostigingsregels die vaak 
resulteren in meer bureaucratie in 
plaats van minder. Een investerings
fonds voor technologische vernieu
wing van de (langdurige) zorg zou dit 
doel weleens eerder binnen bereik 
kunnen brengen. Met doorbraken in 
de technologische mogelijkheden en 
de daadwerkelijke grootschalige 
toepassing daarvan, kan de transitie 
naar Value Based Healthcare mogelijk 
worden versneld om een antwoord te 
geven op de arbeidsmarkt schaarste. 

“Met deze technologische innovaties  
ontstaat een nieuwe impuls voor de 
groei van onze economie.”
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DE NOODZAAK  
OM ‘ANDERS’ TE 
GAAN WERKEN
Met de komst van het kwaliteitskader 

voor de verpleeghuizen is er geld 

beschikbaar gekomen voor extra handen 

aan het bed. Het blijft echter een 

uitdaging om voldoende, gemotiveerde 

en deskundige zorgverleners te 

behouden. Het is dus noodzakelijk te 

investeren in het vergroten van de 

arbeidsproductiviteit.

Conny Helder 
bestuurder tanteLouise
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B ij tanteLouise hebben we de handen ineen 
geslagen voor ‘Anders werken in de zorg’:  
met inzet van technologische ondersteuning 
onze zorgprocessen ‘anders’ en vooral slimmer 

inrichten. Dit om waarde toe te voegen voor de cliënt en 
een hogere arbeidsproductiviteit van de werknemers te 
realiseren. 

Anders werken in de zorg
Een voorbeeld van zo’n slimmer proces is het gebruik van 
een Augmented Reality (AR) bril bij het toedienen van 

enorme impuls geeft. Het belang voor de sector is groot; 
het aantal medicatiefouten is landelijk hoog en het is één 
van de belangrijkste speerpunten voor de Inspectie 
Gezondheidszorg.

Een tweede voorbeeld
Een van de grootste uitdagingen in de zorg is het op het 
goede moment bij elkaar brengen van de expertise van 
professionals. Door de toenemende complexiteit kunnen 
vragen die ontstaan vanuit een zorgsituatie met een 
cliënt vaker níet dan wel meteen worden opgelost door 

medicatie. De bril ondersteunt de werknemer door 
visueel de diverse processtappen te presenteren, wat de 
kans op medicatiefouten verkleint. Deze slimme bril 
matcht door middel van gezichtsherkenning de cliënt met 
zijn/haar medicatie, waardoor de dubbele controle door 
de mens overbodig wordt. Dit bespaart enorm veel tijd, 
zeker gelet op het grote aantal dubbele controles in de 
zorg en daarnaast wordt de ‘dubbele’ controle met de bril 
honderd procent goed uitgevoerd. Over de dubbele 
controle door een collega is vanuit het patiëntveiligheids
onderzoek bekend dat, ook bij zorgvuldige waarneming 
van medicatie etiketten, het mogelijk blijft fouten te 
maken. Tevens wordt de kans op fouten vergroot doordat 
medewerkers zich regelmatig onder druk voelen staan 
om de dubbele controle bij de collega af te dwingen, of 
vanwege gevoelde werkdruk het protocol niet volgen. Dit 
blijkt uit uitgevoerde audits. 

Als zorgorganisaties in WestBrabant stellen we in de 
komende jaren capaciteit beschikbaar om het gebruik van 
de AR bril te testen, te evalueren en te vervolmaken tot 
een volwassen product dat de kwaliteit van zorg een 

de aanwezige professionals. Daarom gaat veel tijd, maar 
ook kwaliteit, verloren in het elkaar zoeken, overdracht 
van informatie en dit op het goede moment te delen met 
cliënten en hun mantelzorgers. 

Het is onze ambitie om kennis op het juiste moment, op 
de juiste plaats én in de juiste vorm bij elkaar te brengen 
om letterlijk en figuurlijk afstanden te overbruggen die nu 
aanwezig zijn. Hiervoor bestaat inmiddels een toegeruste 
slimme bril om de professional te ondersteunen in het 
dagelijkse zorgproces: ‘Zorg zónder afstand’. Met deze bril 
wordt een spreek en luisterverbinding geopend waar
door iemand op afstand hetzelfde waarneemt als de 
persoon die de bril draagt. Ook kunnen opnames worden 
gemaakt die via een app afgespeeld kunnen worden of 
worden opgeslagen in een dossier.  
De bril is reeds getest op gebruiksgemak en de bereid
heid om deze techniek te adopteren. Uit de pilotstudie 
binnen tanteLouise bleek een verrassend hoge accep 
tatiegraad voor deze oplossing. Ruim 75 procent van onze 
verzorgenden en verpleegkundigen gaf aan hier graag 
mee aan de slag te gaan. De vrees dat het leidt tot minder 

“De vrees dat gebruik van een  
slimme bril leidt tot minder  
warme zorg blijkt ongegrond.”
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warme zorg of dat het noodzakelijke contact
momenten in de weg zit, blijkt in de praktijk ongegrond. 
Het is aanvullend en wordt direct omarmd door degenen 
die dit het beste weten: onze medewerkers in de dagelijk
se praktijk. Zij voelen zich door deze techniek beter 
ondersteund en dat leidt tot meer tevreden medewer
kers. Binnen WestBrabant is het onze ambitie om 
bovenstaande voorbeelden breed in de praktijk te gaan 
toepassen. We hebben de handen ineen geslagen en 
gaan hiervoor een convenant aan. Veel belangrijker 
echter, is dat we met alle zorgaanbieders de noodzaak 
zien om dit regiobreed aan te vliegen. Alleen zo hebben 
we voldoende impact op de arbeidsmarkt.

Nieuwe vormen van dementiezorg
Een tweede lijn waarlangs tanteLouise haar innovatie 
beleid ontwikkelt is ‘Nieuwe vormen van dementiezorg’ 
waarvan ons project ‘Vissershaven’ een voorbeeld is. Met 
technologie als ‘enabler’ lukt het ons hier om de uitkomst 
van zorg voor PG cliënten significant te verbeteren. Bij dit 
project worden de eerste 6 weken na opname gebruikt 
om psychofarmaca (bijna) volledig af te bouwen, door de 
cliënt echt als persoon te leren kennen en na te gaan 
waardoor frustraties ontstaan en hoe deze te verminde
ren. Nieuwe technologie stuurt de cliënt elegant door het 
gebouw en biedt veilligheid in de buitenwereld. Geen 
correcties (‘u bent in de verkeerde kamer, nee dit zijn niet 
uw kleren, u woont hier niet’), geen deur waar je niet in of 
uit mag. Doorgaan met leven met fysieke en geestelijke 
activiteit, en soms weer gaan leven, door voldoende 
beweging, eigenwaarde en zelfregie waar mogelijk. Ook 
de mantelzorger voelt zich hierdoor minder gefrustreerd 
en medewerkers halen meer voldoening uit hun werk 

door cliënten te zien genieten van het leven. Het is 
daarmee een ander zorgproces geworden met een 
andere inzet van medewerkers. Het project ‘Vissershaven’ 
heeft een gunstig effect op het imago van de locatie, op 
ziekteverzuim en op in/uitstroom. Ook de vrijwilligers die 
dagelijks de teams ondersteunen zijn positief. 

Altijd op zoek naar nieuw
Een laatste voorbeeld is het project ‘SmartFloor’ dat 
potentie heeft om straks ondergebracht te worden in 
‘Anders Werken in de zorg’. Het concept, dat uit de 
sportwereld komt, moet valrisico beter kunnen voor
spellen en wordt op dit moment getest. Alle onderdelen, 
zoals de sensoren in de vloer, wearables, dataverkeer en 
dataverwerking, worden getest en uitgewerkt in ons 
multidisciplinaire projecteam. Dit is veel werk om 
tenslotte een algoritme af te kunnen leiden dat essentiële 
informatie toevoegt aan wat we nu al weten over val 
risico. We hopen dat deze toepassing het aantal val 
incidenten met vijftig procent zal verminderen. Dit levert 
winst op voor de cliënt en ook voor zorgverleners in de 
vorm van reductie in tijd en stress die het afhandelen en 
bespreken van deze incidenten in de praktijk vraagt. 

Voor alle voorbeelden geldt dat technologie het  
vernieuwen van het zorgproces mogelijk maakt. Of  
het echt iets oplevert? Het blijft altijd mensenwerk.

“Nieuwe technologie stuurt de cliënt  
elegant door het gebouw en biedt  
veilligheid in de buitenwereld.”
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Coincide BV
Coincide brengt besluitvormers samen in plaats, 
tijd en opinie

Coincide faciliteert het innovatieproces van de zorgsector. 
Coincide verbindt directies en bestuurders met elkaar om 
kennisontwikkeling en vernieuwing te stimuleren. We 
organiseren studieprogramma’s en ontmoetingen waar 
besluitvormers actuele kennis, ideeën, ervaringen en 
nieuwe inzichten delen. 

Programma’s worden ontwikkeld op initiatief van Coincide, 
of in opdracht van derden. Voor de organisatie van een 
studiereis, congres of netwerkbijeenkomst kunt u contact 
met ons opnemen. Wij hebben goede kennis van zowel  
de Nederlandse zorgsector, als van zorgsystemen  
en ontwikkelingen in andere landen en beschikken  
over een uitgebreid netwerk. 
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