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VOORWOORD
Jubileum van de decentralisatie, feest of rede voor bezinning
Begin dit jaar was het vijfjarig jubileum van de groot-

is een groot goed in het land. Ook de heldere governance

schalige decentralisatie in het sociaal domein. Een

en de aanwezigheid van de juiste financiële prikkels

jubileum dat niet massaal is gevierd. In tegendeel,

verantwoordelijk voor alle langdurige zorg en welzijn en

worden in de artikelen veel geroemd. Gemeenten zijn

het jaar 2019 kenmerkte zich door een kritische

werken nauw samen met de vijf zorgregio’s waar de

herbezinning.

gemeenten en de regio’s hebben, leidt tot een helder en

K

ziekenhuizen onder vallen. De beslisbevoegdheid die de
goed op elkaar afgestemd zorgbeleid. Ook komen de

oppen als: “Stelselherziening Sociaal Domein is

baten van investeringen, in bijvoorbeeld preventieve

te rigoureus geweest” (Binnenlands Bestuur

maatregelen, terug bij de investeerder; de gemeente of

23-11-2019), “Hoe decentralisatie de lokale zorg

regio.

toegankelijk maar onbetaalbaar maakte” (Vrij

Nederland 30-12-2019), “Jeugdzorg opnieuw op de schop,

Terug naar Nederland, waar diverse ingrepen in 2020 de

kabinet draait decentralisatie deels terug” (Volkskrant

decentralisatie vlot moeten trekken: extra geld voor

08-11-2019) sierden de media. Een rode lijn is dat de

jeugdzorg, aandacht voor regionalisering en domein

transitie weliswaar is gelukt, maar dat de transformatie

overstijgende samenwerking. Komende zomer komt een

onvoldoende vorm krijgt.

contourennota uit over de organiseerbaarheid van de
zorg. Wanneer we de verschillende lessen uit deze

Ook in dit magazine vindt u reflecties op de staat van het

publicatie daarin meenemen is er over vijf jaar wél rede

sociaal domein. Direct betrokkenen schrijven over de rol

voor een feestelijk jubileum!

van de gemeente, de kracht van de regio, het inzetten van
eigen kracht of de rol van vrijwilligers. Ze reflecteren op de
lessen van de decentralisaties en de voortgang van
integratie van zorg en welzijn. Ze kijken vooruit naar de
toekomst van de Wlz, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.
De reflecties zijn mede geïnspireerd op Denemarken. Het
land diende destijds als voorbeeld voor onze decentralisaties. En Denemarken inspireert nog steeds qua transformatie van de verzorgingsstaat.
De omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ zijn in de
Deense praktijk beter geland dan in Nederland. Een goed
voorbeeld is het succes van de ‘reablement’ methodiek in
heel Denemarken. Mensen met een hulpbehoefte wordt
geleerd weer zelf te functioneren door ze dagelijkse
vaardigheden (opnieuw) bij te brengen. Zelfredzaamheid
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BRENGT MENSEN
SAMEN

Om innovatie en ontwikkeling in de zorg- en welzijnssector

die een veranderproces doorgaan of kennis van specifieke

te stimuleren organiseert Coincide studieprogramma’s en

ontwikkelingen willen opdoen.

ontmoetingen waar besluitvormers actuele kennis, ideeën
en nieuwe inzichten kunnen delen met elkaar en met de

Onze programmamanagers hebben brede kennis van

sprekers in het programma. Informatie uitwisselen,

de ontwikkelingen in de Nederlandse- en internationale

discussiëren en leren, stelt de deelnemers in staat om

zorgmarkt en een uitgebreid netwerk van contacten.

(collectief) verantwoordelijkheid te nemen voor de

Buiten deze inhoudelijke kennis weten onze project-

kwaliteitsverbetering van hun sector, bedrijfstak of bedrijf

managers de juiste hotels, restaurants en vervoers-

en deze sneller op een hoger niveau te brengen.

middelen te regelen, passend bij de groep en de
doelstelling van het programma.

Studiereizen, masterclasses, congressen en netwerk
programma’s worden ontwikkeld op eigen initiatief en in

We komen het graag met u bespreken. Neem contact

opdracht van klanten. Opdrachtgevers kunnen regionale

op via 020-6768217 of via office@coincide.nl voor een

samenwerkingsverbanden zijn of bijvoorbeeld instellingen

afspraak.
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Hans van der Schoot
voorzitter raad van bestuur STZ-ziekenhuizen

ZIEKENHUIS
VERPLAATSTE ZORG
We zien overal - inclusief Denemarken - een toenemende trend van verplaatsing van diagnostiek,
behandeling en bewaking naar de patiënt thuis of naar het verpleeghuis. De functie van het
ziekenhuis(gebouw) als bolwerk van medisch-specialistische zorg is sterk aan het veranderen.

E

en kleine geschiedenis

voorbeelden die we ook in

Nederland. Maar als een meerderheid

Ziekenhuizen zijn niet meer of

Denemarken zien zijn thuis chemo-

het in Denenmarken eens is, dan

minder dan een (tijdelijke)

therapie, antibiotica per infuus, totale

wordt er ook een besluit genomen.

organisatorische vertaling van

parenterale voeding via een subclavia

De minderheid sluit aan en dan is het

ontwikkelingen in de technologie en

katheter, dialyse, spreekuur en

klaar. Er worden knopen doorgehakt

maatschappij. Ze kwamen op in de

bewaking op afstand (bijvoorbeeld bij

en verantwoordelijkheid genomen. Er

vorige eeuw samen met het ontstaan

zieke zwangeren, bij hartfalen of bij

is uiteindelijk een belangrijkste baas

van medisch specialistische behande-

COPD). De volgende drie elementen

en financier, de overheid, als verte-

lingen. Vooral na WO II was sprake van

zijn zeer leerzaam bij al deze verande-

genwoordiger van de samenleving als

toenemende technologische behan-

ringen die al niet meer tegen te

geheel.

delmogelijkheden en van een

houden zijn.

Reablement

toenemend specialistische kennismonopolie in het hoofd van de dokter.

Knopen doorhakken

Ten tweede de rolverdeling in de zorg.

Overigens hielden ook medisch

Ten eerste de reflectie op de besluit-

Reablement is een telkens terugke-

specialisten tot ver in de vorige eeuw

vorming in Denemarken. Zoals altijd

rende term in Denemarken. Mensen

thuis spreekuur. Eeuwenlang werden

geeft verandering veel emoties, veel

helpen om voor zichzelf te zorgen.

patiënten thuis begeleid en was er

verschillende meningen en inschat-

Bijvoorbeeld een 85 jarige

vooral opname voor doodzieke arme

tingen van wat goed en kwaad is.

weduwnaar die niet kan koken en

mensen, die thuisverpleging niet

Nederland kent daarbij het bekende

wassen en die verplicht op cursus

konden betalen.

poldermodel. Struikelend over elkaar

gaat zodat hij na een zestal weken

bewandelen we het pad naar de

voor zichzelf kan zorgen. Of een

Dit veranderde in de loop van de

toekomst. Sinds de heilige ‘marktwer-

patiënt die op grote afstand woonde

vorige eeuw en vooral de eerste

king’, met bovendien een versnippe-

van het enige centrum voor de

decennia na WOII door de eerste

ring van financiering en leiding, treft

behandeling van totaal darm falen

hart- en hersenoperaties, grote

het ene (dreigende) faillissement na

(Rigshospitalet, een van de top

oncologische ingrepen, chirurgische

het andere de zorg. Gelukkig dringt

academische ziekenhuizen van

oplossingen voor veel aandoeningen

het steeds meer door dat een

Europa). De patiënt ontving totale

en (dure) beeldvormende- en labora-

aanpassing van het stelsel onafwend-

parenterale voeding via een subclavia

toriumdiagnostiek.

baar is. Ook minister Hugo de Jonge

katheter en leerde eerst om alles zelf

erkent dit, zoals hij in Buitenhof

te doen. Interessant was dat in

aangaf (27 oktober j.l.)

principe de omgeving van de patiënt

Momenteel spelen miniaturisering

(mantelzorgers) daarbij niet opgeleid

van technologie en ICT een grote rol
in een omgekeerde beweging met

In Denemarken is de cultuur van

wordt, en ook niet het lokale zieken-

veel nieuwe mogelijkheden. Enkele

discussie niet veel anders dan in

huis. Als het echt niet lukt dan moet
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er eerst contact opgenomen worden

vanuit ziekenhuizen, zoals de totale

In Denemarken, maar naar ik recent

met het centrum in Kopenhagen.

parenterale voeding en bewaking van

begreep ook in Engeland, zien we de

zieke zwangeren of bij hartfalen, is

opkomst van specialized nurse teams.

Begeleiding thuis

natuurlijk op den duur niet houdbaar.

De gemeente Ballerup in Dene-

Ten derde de specialistische verpleeg-

Er zal, ook in Nederland, bij deze

marken heeft zo’n team van 8-9

kundige ondersteuning thuis of in het

ontwikkelingen andere

gespecialiseerde verpleegkundigen

verpleeghuis. Een eigen infrastructuur

begeleiding moeten komen van

met een achtergrond in bijvoorbeeld

van begeleiding per aandoening

de zorg thuis.

de intensive care of spoedeisende
hulp. Zij zijn voor een populatie van
ongeveer 100.000 mensen oproepbaar door de thuiszorg, indien

“Ziekenhuizen zijn niet meer of
minder dan een (tijdelijke)
organisatorische vertaling van
ontwikkelingen in de technologie
en maatschappij.”

gespecialiseerde competenties vereist
zijn. In het voorgaande jaar werden zij
ruim 2200 keer geconsulteerd en
werd in ongeveer 40% van de gevallen
een opname in een ziekenhuis
voorkomen.

Verplaatsing van zorg
Het is duidelijk dat het “ziekenhuis
als verzamelgebouw” voor medisch
specialistische zorg aan het veranderen is en dat veel van deze zorg
zich aan het verplaatsen is naar de
patiënt thuis of het verpleeghuis.
Omgekeerd is er een verplaatsing
van acute zorg naar dat “ziekenhuis
als verzamelgebouw”. Voorbeelden
zijn acute huisartsenzorg (huisartsen
posten), verloskunde (eerstelijnsgeboortecentra met vrijwel geen
thuisbevallingen meer) en
verpleeghuiszorg (ELV bedden en
wijkklinieken). Nieuwe samenwerkings- v ormen tussen deze lijnen
kunnen vooral het probleem van
avond-, nacht- en weekenddiensten
oplossen, bij een toenemend
arbeidsmarktprobleem.
Het is goed om te zien dat ontwikkelingen in andere landen vergelijkbaar
zijn. En goed om te zien dat de
verschillen in oplossingen kleiner zijn
dan de verschillen in de weg daarnaartoe.
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Illya Soffer
directeur Ieder(in)

VOORKOMEN IS
BETER DAN GENEZEN;
Investeren in het sociaal domein als voorwaarde voor
de Juiste Zorg op de Juiste Plek
Er is geen land waar ik liever ziek word dan Nederland, want onze medisch zorg is erg goed. Maar of ik
in Nederland wil zijn als ik langdurige ondersteuning nodig heb vanwege ouderdom, een chronische
aandoening of een beperking? Ik denk het niet. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de gepercipieerde
kwaliteit van leven, de eigen regie, de participatie en het eigen netwerk de afgelopen jaren achteruit is
gegaan. We zien kwaliteitsindicatoren de verkeerde kant op gaan sinds de decentralisaties. Dit raakt de
dagelijkste ondersteuning voor ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening.

H

et omgekeerde van wat we beoogden

Hoe verantwoord is het om te blijven volhouden dat dit

Het aantal gedetineerden en dak- en thuislozen

kinderziekten zijn en dat we eigenlijk best goed bezig zijn? Ik

met een beperking neemt toe. Het aantal mensen

verbaas mij steeds meer over het maakbaarheidsoptimisme.

met ernstige psychische klachten en schulden

Over het geloof in toekomstig succes van de hervormingen

neemt toe. Het aantal (gedwongen) opnamen en crisisplaat-

en decentralisaties. Ook in de recent aangekondigde Haagse

singen neemt toe. Het arbeidsverzuim en burn-outklachten

zorgcontourennota’s, regiobeelden en kleine wetsingrepen

onder mantelzorgers neemt zelfs sterk toe. En we zien meer

wordt niet getwijfeld aan de tekentafellogica achter de

jeugdigen met een beperking uitvallen in onderwijs,

hervormingen. Hoe zat het ook al weer met die logica?

vervolgopleidingen, arbeid, inkomen en wonen. Je kunt op je
vingers natellen dat deze optelsom van maatschappelijke

Het idee was dat kosten beheersbaar zouden worden door

kosten niet positief uitvalt. Dat is zorgelijk en is precies het

het terugduwen van de zorgvraag van ouderen, jeugd en

omgekeerde van wat we beoogden met de decentralisaties.

volwassenen met (psychische) beperking. Terugduwen
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“Een investering in het sociaal domein ten koste
van opbrengsten in de zorgmarkt, is misschien
wel de hardste dobber van onze hervormingen
en decentralisaties.”
vanuit de duurdere specialistische of intramurale zorg naar

Ook interessant is dat deze voorzieningen niet onder het

goedkopere eerstelijnszorg. En van daaruit weer naar de

Ministerie van Zorg vallen, maar onder Sociale Zaken. Het

participatie-samenleving met gratis inzet van informele

concurreert daardoor niet met ander zorgaanbod. Wat de

ondersteuning en eigen kracht en eigen thuis.

Denen ook anders doen, is dat de ondersteuning grotendeels door gemeenten zelf wordt uitgevoerd en dus niet van

Te mager ingericht

externe zorgaanbieders komt. Dat maakt samenhang en

Tegen beter weten in ging de transitie gepaard met een

samenwerking gemakkelijker; er zijn immers geen economi-

forse bezuinigingsopdracht. De toegang tot het sociaal

sche prikkels die dat tegenwerken. En wat we ook kunnen

domein was bedoeld als welkomstpoort naar de lokale,

leren is dat preventief interveniëren in een integraal sociaal

inclusieve samenleving. In plaats daarvan werd het een

domein een flinke investering vraagt. Een investering die zich

streng bewaakte douanepost om toegang te beperken tot

pas na een aantal jaren uitbetaalt. Pas recent is in Dene-

schaarse voorzieningen. Met alle gevolgen van dien.

marken zichtbaar dat zorgkosten afnemen.

Ik heb honderden vastgelopen cases onder ogen gehad. De

Geldstromen ombuigen

rode draad? Al direct in het begin is er een mismatch tussen

Een investering in het sociaal domein ten koste van opbreng-

de zorgvraag, het ingekochte aanbod en het beschikbare

sten in de zorgmarkt, is misschien wel de hardste dobber

geld. Als een veenbrand ontstaan er daarna steeds grotere

van onze hervormingen en decentralisaties. Zijn we bereid

problemen. Mensen kunnen oorspronkelijk toe met

een deel van de geldstromen die nu richting aanbieders,

laagdrempelige, ambulante, langdurige ondersteuning en

artsen, specialisten, psychiaters, farmaceuten en verzeke-

met kleine, nabije, eenvoudige oplossingen en hulpmid-

raars gaan, om te buigen ter bevordering van inclusie en

delen. In plaats daarvan raken ze van de wal in de sloot door

preventie in het sociaal domein? Zijn we echt bereid te

het ontbreken van langdurige laagdrempelige ondersteuning

investeren in passender onderwijs, arbeid, inkomen,

thuis. En daardoor zijn er vaak specialistische voorzieningen

ondersteuning, verpleging, vervoer, ten koste van de

nodig om ze weer op de kant te trekken. Is deze opstuwende

zorgbegrotingen van aanbieders en verzekeraars?

werking als gevolg van een te mager ingericht sociaal
domein nog wel te keren?

Ik geloof dat het flink zal lonen om een substantieel deel van
het huidige zorgbudget voor ouderen, gehandicapten en

Wat de Denen anders doen

jeugdigen in een grote pot te stoppen. En dat we met dat

Een uitstapje naar Denemarken. Zij hebben ruim tien jaar

geld een nieuwe, passende ondersteuningsstructuur in het

geleden gedecentraliseerd. Wat we in positieve zin kunnen

sociaal domein ontwerpen voor ondersteuning, participatie

leren van de Denen is dat het helpt om het hele sociale

en inclusie. Dichtbij, op maat en werkelijk vraaggestuurd.

domein in één hand (en wet) te organiseren. Of het nu gaat
om werk, inkomen, hulpmiddelen, om wonen, onderwijs,

Ik voorspel dat door vraagsturing, maatwerk en inclusie het

ondersteuning, activering, of om thuishulp, thuiszorg en

aantal zieken en gehandicapten fors terug zal lopen. Niet

andere verpleegkundige zorg; het is de gemeente die ervoor

omdat mensen geen ziekten of beperkingen meer hebben,

moet zorgen dat met de juiste mix aan voorzieningen

maar omdat zij minder belemmeringen ondervinden en dat

inclusie en participatie worden bevorderd en mensen zo

ze daarmee kunnen leven en meedoen. Dat scheelt kosten.

goed mogelijk kunnen meedoen. Daar komt geen arts of

Dat scheelt personeel. En dat scheelt bovendien een hele

zorgaanbieder aan te pas.

hoop frustratie! Wie weet komt het dan toch nog goed met
die decentralisaties.
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Nelly den Os
wethouder Gemeente Lelystad
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OP ZOEK NAAR HET
EI VAN COLUMBUS
Hoe leveren gemeenten goede zorg aan burgers? Wat is eigenlijk goede zorg? Hoe
voeren we al onze Rijksopdrachten uit binnen de bijbehorende financiële middelen?
En hoe voorkomen we dat burgers hulpafhankelijk worden? We zijn op zoek naar het
ei van Columbus. Gemeenten zijn aan zet, maar de speelruimte is afhankelijk van de
luimen van het Rijk. Een continue stroom van wijzigende wet- en regelgeving grijpen
gemeentebesturen naar de keel. Ook door de knellende combinatie van bezuinigingen
en stijgende hulpvraag.

D

e dieperliggende oorzaak

Ketensamenwerking wordt ingeruild voor een netwerkbe-

Gelukkig hebben we veel geleerd in de vier jaar

nadering. Er is meer oog voor de soms averechtse uitwer-

na de overheveling van jeugdhulp naar de

king van hulpverlening op eigen kracht. Zelfbepaling wordt

gemeenten. De werkelijke oplossing in een gezin

in ere hersteld. Kunnen we dit verbinden met zakelijkheid

wordt niet gevonden in het bestrijden van een gedrags-

binnen het hulpgeverschap? We willen immers voorkomen

symptoom. De werkelijke oplossing vind je in de achterlig-

dat een volgende hulpvrager op een eindeloze wachtlijst

gende oorzaak, zoals armoede, geen woonplek of een

wordt geparkeerd.

vechtscheiding. Door in te grijpen in de oorzaak krijgen we
zicht op echte oplossingen.

Danish Design
Mooi hoe in Kopenhagen die zelfstandigheid gestimuleerd

We kijken steeds beter dwars door domeinen heen. Dit

wordt. Kleine gemeentelijke teams met grote beleidsvrij-

vraag veel van wethouders met portefeuille-verdelingen

heid stimuleren normalisering. Ze zoeken met de burger

die doorlopend met elkaar in verbinding staan. Hetzelfde

naar waar de problemen zijn oorsprong vinden. Ze geven

geldt voor ambtenaren met beleidsterreinen die op papier

hulp gericht op het herwinnen van grip op het eigen leven.

gescheiden zijn, maar in de praktijk vol afhankelijkheden.

Een weduwnaar leert koken en de wasmachine bedienen.

En voor uitvoerende instanties die steeds meer moeten

Een werkeloze krijgt sollicitatietraining én een net pak.

samenwerken. De dieperliggende oorzaak valt nooit in je

In het Deense systeem gaat weliswaar meer geld om dan

eentje te achterhalen. Het vraagt altijd om een gezamen-

bij ons, maar hun aanpak leert ons hoe iemand met eigen

lijke oplossing; een titanenklus.

kracht een normaal leven kan leiden. Het helpt om
ondersteuning te vinden die zelfstandigheid stimuleert en
de afhankelijkheid vermindert. Misschien is het niet het ei
van Columbus, maar wel het beroemde “Danish Design”.

“Er is meer oog voor de soms averechtse uitwerking
van hulpverlening op eigen kracht. Zelfbepaling
wordt in ere hersteld.”
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Hans Ouwehand
bestuurder CIZ

WAT ZIT ER TUSSEN
STAAT EN STAD?

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

H

erindeling

allerlei regionale tafels overlegd,

Als we een kijkje over de grens

De gemeenten zijn

maar daarbij ontbreekt het aan twee

wagen, dan zien we dat het in

verantwoordelijk voor het

zaken. Ten eerste een heldere visie

Scandinavië anders is geregeld. Daar

sociaal domein. Het

ondersteund door de juiste prikkels.

worden gemeenten beloond voor

ambitieuze plan van het vorige

En ten tweede doorzettingsmacht en

investeringen in de gezondheid van

kabinet was om gemeenten te maken

schaalgrootte.

hun burgers. Zij betalen een extra
bijdrage aan de ziekenhuiszorg als

van minimaal 100.000 inwoners. Daar
is niets van terecht gekomen. Het

Heldere visie, juiste prikkels

hun burgers vaker of langer in het

aantal gemeenten is slechts

Om met het eerste punt te beginnen.

ziekenhuis verblijven. Gevolg is een

afgenomen van ruim 400 naar 355

Op dit moment leiden de prikkels in

extreem kort ziekenhuisverblijf van

met een gemiddelde van 44 duizend

het systeem van de zorg niet tot de

gemiddeld drie dagen (met de

inwoners. Dit beleid was een rand-

juiste beweging. Het is voor

ambitie dit te verlagen naar twee).

voorwaarde voor de decentralisaties,

gemeenten financieel gunstig

Dit leidt wel tot allerlei eerstelijns-

maar voormalig Minister Plasterk

wanneer burgers in relatief dure

voorzieningen binnen de gemeenten,

hield het al snel voor gezien toen de

voorzieningen als een verpleeghuis of

maar die zijn een stuk goedkoper dan

weerstand groeide tegen deze top

een ziekenhuis verblijven. Dit verblijf

de kosten van een ziekenhuisverblijf.

down benadering.

wordt immers niet vanuit het

De doelstelling van de gemeentelijke

gemeentelijke Wmo budget betaald,

activiteiten en van samenwerkings-

Het gevolg is dat er op dit moment

maar uit de Wlz of Zvw. Omgekeerd

verbanden moet preventie zijn.

slechts 32 gemeenten zijn met meer

geldt dat de baten van gemeentelijke

En gemeenten moeten voor deze

dan 100.000 inwoners. Er zijn zeer

preventie niet bij de gemeente

activiteiten wel de revenuen

kleine gemeenten verantwoordelijk

landen, maar bij de zorgverzekeraar

ontvangen.

voor zware dossiers als jeugdzorg,

of de staat. Het gevolg is dat er druk

zorg en participatie (met Vlieland en

komt te staan op de duurste voorzie-

Rozendaal als uitschieters met

ningen en dat er geen directe

Gemeenten kunnen meer dan
ze denken

minder dan 1.500 inwoners). Natuur-

beloning is voor investeringen in

Ten aanzien van het tweede punt, de

lijk, er zijn samenwerkingswerkings-

preventie.

doorzettingsmacht en schaalgrootte,

vormen gevonden, er wordt aan

“Gemeenten hoeven niet op Den Haag te
wachten, maar kunnen zelf krachtigere en
grotere samenwerkingsverbanden starten.”
MAGAZINE COINCIDE • 11
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“De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het
sociaal domein. Het ambitieuze plan van het
vorige kabinet was om gemeenten te maken van
minimaal 100.000 inwoners. Daar is niets van
terecht gekomen.”
moet er regie genomen worden.

Er wordt soms teveel naar Den Haag

stichting CIZ. Daarvoor werd de

We moeten regio’s vormen die op

gekeken, en gewezen op het mislukte

indicatiestelling via RIO’s en andere

gestructureerde wijze aan preventie

initiatief van minister Plasterk. Of er

gemeentelijke en regionale instel-

kunnen werken. Dan is het verstandig

wordt kritisch gereageerd als minister

lingen verzorgd.

om aansluiting te zoeken bij

De Jonge met een initiatief komt.

bestaande zorgregio’s of anders de

Maar gemeenten kunnen zelf meer

Dit laat zien dat gemeenten niet op

indeling van de zorgkantoren. Het

dan ze denken. Het staat namelijk

Den Haag hoeven te wachten, maar

maakt eigenlijk niet zoveel uit, als de

iedere rechtspersoon vrij om

zelf krachtigere en grotere samen-

schaal maar drastisch wordt vergroot,

bevoegdheden te mandateren. In dat

werkingsverbanden kunnen starten.

er minder wordt gepraat, meer wordt

kader wijs ik op een precedent dat

Zo kan Den Haag zich focussen op

gedaan en vanuit een eenduidige

wellicht niet iedereen kent. De

het beter richten van de financiële

visie wordt gewerkt. Samenwerking

oorsprong van het CIZ (en de

prikkels en het belonen van investe-

met andere sectoren zoals de

onafhankelijke indicatiestelling in de

ringen in preventie. Dan gaan we –

curatieve zorg, maar ook wonen en

AWBZ in 2005) is niet gelegen in een

zeker als we de verbinding met

participatie, is van het grootste

wetswijziging. Deze wettelijke basis is

andere sectoren als wonen, cure en

belang. De consensus is inmiddels

pas in 2015, bij de inwerkingtreding

participatie weten te leggen - eindelijk

dat de uitdagingen van de langdurige

van de WLZ, gelegd. In 2005 hebben

doen wat met de decentralisatie van

zorg niet binnen de sector zelf

de gemeenten bevoegdheden

het sociaal domein beoogd is.

kunnen worden opgelost.

afgestaan aan de toen opgerichte
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Ontdek wat ons
netwerk voor de
zorg kan doen.
Digitalisering heeft alles in zich om de zorgsector vooruit te helpen.
Om medewerkers te ontlasten, regie van cliënten te versterken
en preventie te verbeteren. Maar hoe pakt u dat aan?

Ontdek het in onze Digital Dutch Xperience
Maak nu een afspraak op kpn.com/health
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HET ULTIEME
SAMENSPEL
Er zijn momenteel 12.000 vrijwilligers actief in de
palliatieve en terminale zorg. Een indrukwekkend
aantal. Net zo indrukwekkend als het feit dat in ons
land evenveel vrijwilligers als zorgprofessionals
actief zijn. En de rol van die vrijwilligers wordt in de
toekomst nog belangrijker.

D

ertig jaar geleden werd in Nederland het eerste
hospice opgezet. In Nieuwkoop, om precies te
zijn. Vandaag zijn er al driehonderd organisaties
die hulp in de laatste levensfase bieden. Veel

mensen kennen de hospices met een eigen pand, maar er
komen ook veel vrijwilligers bij mensen thuis. Ze ontlasten
mantelzorgers en de wijkverpleegkundige in de zorg voor
mensen die snel zullen overlijden. In 2018 werden zo ruim
13.000 mensen geholpen. Het SCP voorspelt een enorme
groei van mantelzorg door ouderen aan andere ouderen. Ze
verwachten dat onder de zelfstandig wonende 75 plussers
de groep ontvangers van mantelzorg tussen 2018 en 2040
met bijna 70% zal stijgen: van 230.000 in 2018 naar bijna
390.000 in 2040.

Tekort aan personeel
De zorg is voortdurend in ontwikkeling. Ook de komende
jaren hebben we met grote veranderingen te maken. We

“Een bron van inspiratie
vinden we in de manier
waarop in de terminale
zorg vrijwilligers
samenwerken met
beroepskrachten.”
14 • MAGAZINE COINCIDE

Ageeth Ouwehand
voorzitter Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland
voorzitter raad van bestuur Beweging 3.0

worden ouder, de zorgproblematiek complexer, we blijven

Fleur Imming

langer thuis en zware zorg wordt steeds later ingezet. En

directeur Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland

dat terwijl we nu al kampen met tekorten op de arbeidsmarkt. Actiz noemt dit de ‘zorgkloof’: een stijgend aantal
mensen dat zorg nodig heeft en gelijktijdig een dalend
aantal mensen dat zorg levert. Met het extra geld voor de
ouderenzorgsector verwacht je een impuls in het opleiden
van nieuw personeel, maar de potentiële medewerkers zijn
er simpelweg niet. We zien nu al de extreme werkdruk in de
wijkverpleging, en dat wordt alleen maar erger.

Vrijwilligers
Simpele oplossingen zijn er niet, maar een bron van
inspiratie vinden we in de manier waarop in de terminale
zorg vrijwilligers samenwerken met beroepskrachten. Op 9
oktober 2019 sprak ook minister De Jonge dit tijdens het
VPTZ congres in Amersfoort uit: ‘de manier waarop
vrijwilligers werkzaam zijn in de terminale zorg zou een
voorbeeld moeten zijn voor andere sectoren’.
Toch merken we dat cultuuropvattingen over vrijwilligers
ons parten spelen. Het beeld is soms dat vrijwilligers
professionals verdringen. Of dat vrijwilligers onbetaald
doen wat eigenlijk betaald werk is. En wat mag of kan een
vrijwilliger eigenlijk in de praktijk? Daarbij blijft het werven
van vrijwilligers ongelofelijk ingewikkeld. Het is in de zorg
lastig om mensen te vinden die zich voor langere tijd willen
binden.
We moeten kijken naar een vrijwilliger als aanvulling op de
beroepsmatige zorg. Als degene die de mantelzorger kan
ontlasten. Die kan helpen bij zaken die niet meer door
betaalde krachten worden gedaan. Dit zal de komende
jaren gemeengoed worden om de veranderingen het hoofd
te kunnen bieden. Een prettig en uitnodigend klimaat voor
vrijwilligers wordt van cruciaal belang.

“We moeten kijken
naar een vrijwilliger
als aanvulling op de
beroepsmatige zorg.
Als degene die de mantelzorger kan ontlasten.”
MAGAZINE COINCIDE • 15
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Cathalijne Dortmans
wethouder Gemeente Helmond

EEN BESTUURLIJKE
INRICHTING DIE WERKT
Hoe geven we verder invulling aan de transformatie van de jeugdhulp? Het besef is inmiddels wijdverbreid dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van jeugdhulp wordt gedeeld door aanbieders en
gemeenten. Dat was nodig, want de blik was door de decentralisaties naar binnen gekeerd. Iedereen
had de handen vol aan het inregelen van nieuwe verantwoordelijkheden. De financiële context voert
weliswaar nog vaak de boventoon, maar de wens om de kwaliteit meer centraal te stellen, wordt
steeds breder gedeeld.

B

estuurlijke
randvoorwaarden

gekregen voor jeugdhulp. Tegelijk met

binnen jeugdhulp in Denemarken

deze decentralisatie was er sprake

wordt geplaatst.

De bijbehorende bestuurlijke

van een bestuurlijke herinrichting.

randvoorwaarden zijn echter

Het aantal gemeenten werd terugge-

Als taken en bevoegdheden veran-

onvoldoende op orde. Er is een

bracht van 271 naar 98. Het aantal

deren, dan moet de bestuurlijk

bestuurlijke inrichting nodig die de

inwoners per gemeente verdrievou-

inrichting mee veranderen. Het Rijk

benodigde samenwerking beter

digde bijna van zo’n 20.000 naar

benadrukt het belang van samenwer-

gestalte geeft, waaronder de bestuur-

gemiddeld 57.400 inwoners in 2014.

king tussen gemeenten. Regionale

lijke relatie tussen Rijk en gemeenten.

Een dergelijke omvang vergroot de

samenwerking wordt gepropageerd en

Maar ook de samenwerking tussen

slagkracht en hiermee kan voldoende

is wettelijk vastgelegd. Van gemeenten

gemeenten. Het sturingsvraagstuk

ambtelijke capaciteit worden georga-

wordt verwacht gezamenlijk in staat te

moet verder worden uitgewerkt: wie

niseerd. Opvallend is dat jeugdhulp

zijn de continuïteit van zorg te borgen.

geven we welke verantwoordelijkheid

op landelijk niveau deel uitmaakt van

Maar wat betekent dit concreet? En

en waarvoor?

het ministerie van Sociale Zaken. En

welke verantwoordelijkheid neemt het

niet van het ministerie van

Rijk om de gemeentelijke slagkracht te

In Denemarken hebben gemeenten in

Volksgezondheid, zoals bij ons. Dit

vergroten? Hoe maakt het Rijk

2007 ook de verantwoordelijkheid

zegt iets over de andere context waar-

regionale samenwerking mogelijk,

“Deze bestuurlijke spaghetti wordt verder
gecompliceerd door een gebrek aan eenduidigheid
over de rol van de centrumgemeente.”
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anders dan door het opleggen van een

maar het tempo is laag mede gezien

Welke vraag krijgen inwoners bij

verplichting in de Jeugdwet? Welke rol

alle huidige en toekomstige (denk

zo’n fusie precies voorgelegd? Op

neemt het ministerie van BZK hierin,

Omgevingswet) verantwoordelijk-

basis waarvan zeiden de inwoners

als moederdepartement van de

heden. Soms gaan fusieplannen niet

van Nuenen bij meerderheid ‘nee’?

gemeenten? Hier stokt het nog te vaak.

door, zoals tussen Nuenen en

Wellicht was dit ingegeven door

Eindhoven. Ondanks een bestuurlijke

sentimenten en niet door het

Gemeentelijke samenwerking

stimulans door de provincie Noord-

argument dat voor een kwalitatieve

Gemeenten zoeken regelmatig

Brabant, is deze fusie niet gelukt door

dienstverlening aan burgers een

verregaande samenwerking.

teveel weerstand onder de inwoners

grotere gemeentelijke schaal

Gemeentelijke fusies komen voor,

van Nuenen.

noodzakelijk is. Is het dan wenselijk
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om fusies of verregaande samenwer-

krijgt het geen invulling. Terwijl dit

uitvoeren: als we met een blanco vel

kingsverbanden alleen van onder op

nodig is voor een grotere slagkracht.

papier aan de slag zouden gaan, hoe

te laten ontstaan? Moet het Rijk

Centrumgemeenten hebben meer

zouden we de regionale samenwer-

daarin niet een actievere rol

ambtelijke capaciteit. Grotere

king dan idealiter vormgeven?

vervullen? Er is duidelijk meer nodig

gemeenten hebben een groter

om de bestuurlijke randvoorwaarden

leervermogen doordat ze vaker voor

Gelukkig heeft de minister van BZK

passend te krijgen bij de gemeente-

dezelfde uitdagingen worden gesteld

recent een brief aan de Tweede Kamer

lijke verantwoordelijkheden.

dan kleinere gemeenten. De rol van

gestuurd over de toekomst van het

de centrumgemeente laat onverlet

openbaar bestuur. Hierin staat een

Gemeenten nemen hun verantwoor-

dat omliggende gemeenten hun

aantal goede aanzetten. Een

delijkheid als het gaat om regionale

toegang kunnen inrichten volgens

voorbeeld is de intentie om het proces

samenwerking. Niet alleen vergaande

lokale wensen.

van regiovorming actief bij te sturen.

samenwerking of zelfs fusies, maar

En zo de positie van gemeenten te

ook met gemeenschappelijke

Regionalisering

versterken binnen de bestaande

regelingen, dienstverleningsovereen-

De minister van VWS stelt dat

bestuurlijke hoofdstructuur.

komsten en informele samenwer-

regionale samenwerking een essen-

kingsverbanden. Deze wirwar aan

tiële voorwaarde is om de jeugdhulp

In de brief van de minister van BZK

uitwerkingsvormen leveren weer

dichter bij de leefwereld van het kind

staat de inwoner centraal. Voor die

nieuwe uitdagingen op. Zo is er vaak

en gezin te brengen. In zijn brief van 7

inwoner moeten Rijk en gemeenten in

gebrekkige democratische legitimiteit.

november 2019 doet de minister een

gesprek over bestuurlijke randvoor-

Gemeenten hebben te maken met

oproep tot een betere organisatie van

waarden. Laten we Denemarken

allerlei verschillende regio’s die op

jeugdhulp, jeugdbescherming en

volgen ten aanzien van de discussie

verschillende beleidsterreinen zijn

jeugdreclassering. Regionalisering

over de ideale bestuurlijke inrichting

voorgeschreven: arbeidsmarktregio’s

wordt als een belangrijk thema

van ons land. Het is een harde

die afwijken van de jeugdzorgregio’s,

beschouwd voor de komende

randvoorwaarde dat een gemeente of

regio’s voor beschermd wonen die

kabinetsperiode. Er wordt echter al

een regio robuust genoeg is om alle

anders zijn dan de inkoopregio voor

veel in regionaal verband opgepakt.

verantwoordelijkheden goed op te

jeugd, enzovoort.

Nu gebeurt dit alleen zonder de

pakken. Vanuit de G40 pakken we de

bijbehorende bevoegdheden om een

handschoen van de minister van VWS

Deze bestuurlijke spaghetti wordt

regierol te kunnen pakken of zonder

graag op om onze rol als gemeenten

verder gecompliceerd door een

een vorm van doorzettingsmacht. We

en onze bestuurlijke inrichting in

gebrek aan eenduidigheid over de

kunnen de structuurdiscussie

regionaal verband te versterken. En

rol van de centrumgemeente. Bij

achterwege laten en de inhoud

het zou mooi zijn als de minister van

beschermd wonen is dit vastgelegd,

voorop zetten. Ik wil de volgende

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

maar op andere beleidsterreinen

denkexercitie wel samen met het Rijk

relaties zich hier ook bij aansluit.

“Als we met een blanco vel papier aan de slag
zouden gaan, hoe zouden we de regionale
samenwerking dan idealiter vormgeven?”
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Actief blijven, alleen
of met anderen?
Er is meer mogelijk dan je denkt.
Laat je inspireren op IkWoonLeefZorg.nl
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Marjolein de Jong
voorzitter raad van bestuur Groenhuysen

VISIE OP DE
TOEKOMST VAN
VERPLEEGHUISZORG
Verpleeghuiszorg wordt steeds meer in de thuisomgeving geboden. Volledige verpleeghuiszorg kan
echter niet in alle woonsituaties. Wie dat wel denkt, doet een groep kwetsbare ouderen tekort. Verpleeghuiszorg is veel meer dan ‘zorg in de eigen woonomgeving’ bieden. Verpleeghuiszorg is multidisciplinair: welzijn, zorg, activiteiten, zingeving en (para)medische behandeling. Een oplossing is
verpleeghuiszorg in geclusterde woonvormen leveren met een ondersteunende buurtinfrastructuur.

V

erpleeghuiszorg thuis?

aan de beweging ‘de juiste zorg op de

een veilige omgeving hebt en naar de

Wat is verpleeghuiszorg

juiste plek’. Waak er echter voor om

bibliotheek of ontmoetingsruimte

eigenlijk? Wij definiëren het

te zeggen dat álles in de thuissituatie

kunt gaan. Kan zonder zo’n beschutte

als een integrale, multidis-

kan. Volledige verpleeghuiszorg kan

woonomgeving wel thuis de volledige

ciplinaire, 24/7 visie op wonen, zorg

je ouderen alleen thuis bieden als

verpleeghuiszorg worden aange-

en welzijn. Dit maakt ook duidelijk

hun fysieke omgeving erop aansluit.

boden? Nee. Er zijn geclusterde

wat mensen mogen verwachten van

Ontmoeting met andere bewoners

woonvormen nodig om de zorg

verpleeghuiszorg thuis. Instellingen

moet op korte loopafstand mogelijk

efficiënt in te zetten.

bieden het aan via multidisciplinaire

zijn. Er zijn algemene ruimten nodig

teams. Een zorgverlener kan

om te eten of om aan activiteiten

Geclusterde woonvormen

weliswaar in de thuissituatie

deel te nemen.

Als zorgaanbieders zijn we verplicht

verzorgen of verplegen en dit kan

om na te denken over woonvormen

worden aangevuld met onderdelen

Stel: je hebt (verpleeghuis)zorg nodig

waardoor we op een effectieve wijze

zoals eten en drinken, maar staat dit

en woont in een rijtjeshuis. De

verpleeghuiszorg leveren. We zijn

gelijk aan een integraal aanbod zoals

verpleegkundige komt een aantal

hierover al uitgebreid met gemeenten

in een verpleeghuis? Dat is vrijwel

keren per dag langs voor de verzor-

in gesprek. Met de ruimtelijke

onmogelijk als ouderen verspreid

ging, voeding en om een praatje te

inrichting is veel mogelijk om een

over individuele woningen in de wijk

maken. Dat klinkt mooi, maar het

veilige woonomgeving te creëren. In

wonen. De inzet van onze schaarse

grootste deel van de dag zit je alleen

nieuwbouwwijken kunnen faciliteiten

verpleegkundigen en verzorgenden is

in je grote huis. Te groot om zelf

geboden worden zodat ouderen

dan inefficient. Er gaat teveel reistijd

overzicht te hebben. Het einde van

langer thuis blijven wonen. Niet alleen

verloren.

de straat is al te ver lopen. Hoe

gelijkvloerse of kleinere huizen, maar

prettig zou het dan zijn als je in een

de hele woonomgeving kan op een

Toch wordt er steeds meer op zorg in

gebouw zit waar je makkelijk uit kunt

andere manier worden ingericht.

de thuissituatie aangestuurd. Denk

en even een stukje kan lopen? Dat je
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Als je een blok woningen voor
ouderen bouwt, zorg dan dat ze
geschikt zijn om verpleeghuiszorg te
bieden. Denk aan een aangepaste

“In de toekomst zullen we
verpleeghuiszorg in een
geclusterde woonvorm
moeten leveren”

badkamer en draaicirkels voor
bedden en rolstoelen, maar ook aan
een niet te groot vloeroppervlak. Zorg
dat er in deze woonblokken makkelijk
bereikbare, gezamenlijke, multifunctionele ruimtes zijn. Zorg dat minder
zelfstandige ouderen elkaar makkelijk
en veilig kunnen ontmoeten. Met een
ontmoetingsruimte en laagdrempelige activiteiten voelen ouderen zich
prettig en veilig. Ze maken onderdeel
uit van het sociale leven. Ze kunnen
gemakkelijk naar buiten om een
praatje te maken. Koppel dit aan
buurtgenoten die als vrijwilligers of
mantelzorgers willen helpen.
We fixeren ons soms te veel op
verpleeghuizen. Slechts een klein
percentage van de ouderen komt
daar uiteindelijk terecht. Onze
aandacht moet ook gericht zijn op de
thuissituatie. Met onze kennis over
de verpleeghuiszorg kunnen we
helpen om nieuwe woonvormen te
ontwikkelen. Het verpleeghuis zoals
we dat nu kennen, maakt in de
toekomst slechts een klein deel uit
van de totale verpleeghuiszorg. De
verpleeghuissetting blijft alleen
noodzakelijk voor de kleine groep
met een te intensieve zorgvraag.
De rest wordt thuis geleverd.
Randvoorwaarde is een clustering
van passende huisvesting met
een ondersteunende buurtinfra
structuur.
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Thijs Houtappels
bestuurder Atlant

DE REIS NAAR
BEZIELING
Ik was vier jaar toen mijn moeder overleed. Mijn vader hertrouwde en zijn vrouw werd mijn
moeder. Het was niet altijd gemakkelijk, ze nam niet vaak de tijd voor een gesprek of voor een
kopje thee samen. Het huishouden gaf haar houvast en controle. Dat werd naar mijn gevoel
een doel op zich, bijna een substituut voor persoonlijke aandacht. Ze stond vast in de controlestand. Later spraken we hierover. Ze vertelde hoe moeilijk het was om destijds haar rol te
vinden in ons gezin. Ze was zelf nog zo jong. Door dit eerlijke gesprek leerde ik mijn moeder
veel beter kennen. Ons gevoel van nabijheid werd versterkt.

S

ubstituut voor bezielende zorg

Daar mogen we trots op zijn, want weinig landen hebben

Waarom vertel ik dit? Ik ben bestuurder van Atlant

zo’n goede zorg. Het is echter ook een voorbeeld van hoe

en ik zie parallellen tussen mijn persoonlijke

we in Nederland doorschieten.

verhaal en onze dagelijkse realiteit in de zorg. Het

is een reflectie die is gevoed door hoe Denemarken het

Als dezelfde meneer in Denemarken woonde, dan had hij

doet. Wat ik zie is dat wij in Nederland als samenleving

andere ondersteuning gekregen. Hij leert om zelf schoon

ook in de controlestand zijn geschoten. Wij zoeken

te maken, te wassen en te koken. Hij krijgt ondersteuning

houvast in randzaken. Privacybescherming, rechtsgelijk-

bij het vinden van zelfstandigheid. In de Nederlandse

heid, verantwoording en protocollen zijn doelen op

situatie nemen we de genoemde taken over zodat we

zichzelf geworden. Het houvast is een eigen leven gaan

zeker weten dat hij gezond eet en in een schoon huis

leiden en verworden tot een zucht naar controle en een

woont. Ons aanbod maakt vaak onnodig afhankelijk. We

intolerantie voor fouten. Het zijn substituten geworden

moeten nog leren loslaten.

voor de werkelijke bedoeling: bezielende zorg. Welke
antwoorden geven we hiermee als samenleving op

Als je met Deense bestuurders over de zorg praat, dan

zorgvragen van mensen?

merk je dat ze anders denken. Het gaat veel minder over
controle of verantwoording. Ze spreken meer vanuit de

Laat ik het concreet maken met een fictieve casus. Beeldt

bedoeling: iedereen een zo zelfstandig mogelijk leven. En

u zich een traditioneel ouder echtpaar in. Mevrouw deed

het systeem moet zich er maar naar vormen. In die

altijd het huishouden en meneer was kostwinner. Zij komt

volgorde. Helaas draaien wij het in Nederland soms om en

te overlijden en hij kan zelfs geen eitje bakken. In

zetten de controle voorop. Vooral als reactie op incidenten

Nederland regelen we voor meneer thuiszorg, we brengen

of misstanden. Deze controlecultus is de afgelopen twintig

elke dag eten en we zorgen dat de was wordt gedaan.

jaar gemeengoed geworden. Gelukkig zie ik de laatste vijf
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“We gaan langzaamaan van controle naar
vertrouwen en van randzaken naar bedoeling.
Ik ervaar die beweging breed in ons zorgstelsel.”
jaar een omslag. We gaan langzaamaan van controle naar

Zowel voor mensen die zorg nodig hebben, als voor de

vertrouwen en van randzaken naar bedoeling. Ik ervaar

mensen die zorg verlenen.

die beweging breed in ons zorgstelsel. En we maken deze
reis zelf met onze organisatie.

Zorg verleen je elke dag weer van mens tot mens. Dat gaat
het beste als je iemand steeds weer onbevooroordeeld

Ruimte voor verwondering

tegemoet treedt. Bij Atlant wonen vooral mensen met

Ik hou geen pleidooi van “alles moet anders”. We moeten

Huntington, Korsakov, zware dementie of met een

bijsturen, maar het roer hoeft niet om. Ik hou geen

chronische psychiatrische achtergrond. Dit vraagt van

aanklacht tegen protocollen of verantwoording. Ze zijn

onze medewerkers een vermogen om veel te dragen en te

meestal handig en noodzakelijk. Ook ben ik niet somber

verdragen. Dat lukt als je betekenisvol werkt vanuit je

over de kwaliteit van onze zorg. Ik ben er juist enorm trots

persoonlijke bezieling. Idealiter zijn onze controlesys-

op. Toch kan onze zorg beter. Mensgerichter. Bezielender.

temen er slechts ter ondersteuning. En bieden ze ruimte
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“Wat is krachtiger: iemand helpen met de dagelijkse
zaken of iemand leren het zelf te doen?”

om gemotiveerd af te wijken. In 90% van de situaties zijn

begrijpen. Voor een écht persoonlijke bejegening.

labels, hokjes, protocollen erg handig. Maar de frustratie

Graag geef ik als bestuurder ruimte voor verwondering.

ontstaat als je de laatste 10% erin wilt vangen. Bij Atlant

Continu kijken wat wel en niet iets toevoegt. Een goed

staat daarom het geven van ruimte centraal.

geplande zorgagenda helpt, maar je kunt je in zo’n
structuur ook gemakkelijk verliezen. Controlesystemen

In onze visie hebben wij het zo geformuleerd: “Wij geven

geven medewerkers een veilig gevoel over “wanneer doe ik

ruimte, letterlijk en figuurlijk. Ruimte is een plek, je eígen

het goed?”. Terug naar het voorbeeld van het Deense

omgeving met alles wat erbij hoort: geluid, geur, licht,

echtpaar. Wat is krachtiger: iemand helpen met de

sfeer, kleur, gedachten, je dromen. Ruimte is ook een

dagelijkse zaken of iemand leren het zelf te doen? Daarom

vrijwel oneindig beschikbare plaats, een kans, mogelijk-

dwingen we ons continu om door te ontwikkelen.

heden. Het is al dat wat wij ieder mens toewensen – cliënt,
naaste, vrijwilliger, medewerker – iedereen. Wij willen die

Bij Atlant doen we dat door het versterken van onze

ruimte geven: een plek om jezelf te zijn. Met ruimte kun je

expertisecentra. Hier doen we wetenschappelijk en

je ontplooien, zoals je dat zelf wil. Precies wat jou past.”

praktijkgericht onderzoek. En we ontwikkelen onderwijs
voor de ondersteuning van mensen met Huntington,

De zoektocht van Atlant

Korsakov, zware dementie of met een chronische psychia-

Ik gun iedereen ruimte voor de persoonlijke reis naar

trische achtergrond. De expertisecentra geven een

bezieling. Gelukkig maak je die ruimte grotendeels zelf. Bij

permanente prikkel tot verwondering, zowel aan onszelf als

Atlant doen we dat door heel mensgericht te werken.

aan het stelsel als geheel.

Door iedereen – cliënt, vrijwilliger en medewerker – allereerst als mens te zien. Later kijken we wel hoe het

Het is een dagelijkse zoektocht om de bedoeling centraler

systeem zich moet voegen. Door te werken vanuit het

te stellen. We zijn bij Atlant een richting naar bezielende

hoofd én met het hart. We houden het goede vast van het

zorg ingeslagen met het geven van ruimte en met de

systeemdenken, maar combineren het met meer vrije

nadruk op verwondering. Maar de vraag is, hoe gaat ons

ruimte. Want in die ruimte – vaak zo simpel als een

zorgsysteem als geheel naar de volgende fase? Mijn

wandeling, een kop koffie, een liedje zingen of een kort

overtuiging is dat we ons moeten blijven verbinden. Dat

gesprek – vind je de bezieling. En je verliest het als je het

we leiderschap en eigen verantwoordelijkheid stimuleren

allemaal vastlegt of er lang over vergadert. Het mensge-

op alle niveaus. En dat we ruimte creëren om samen te

richte is ook dat we van elke cliënt het levensverhaal

reflecteren, leren en verbeteren. Op die manier kunnen

willen kennen en opschrijven. Om iemand écht te

we de reis naar bezielende zorg samen maken.

“Graag geef ik als bestuurder ruimte voor
verwondering. Continu kijken wat wel en
niet iets toevoegt.”
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Stel je voor...
dat volgende generaties nog steeds
gebruik kunnen maken van de beste
gezondheidszorg van de wereld
Wij maken dit mogelijk. Door nu te werken aan de innovaties in de zorg die
nodig zijn om de zorg betaalbaar en efficiënt te maken. Zo helpen wij
organisaties bij het versterken van hun veranderkracht met programma’s
gericht op continue verbetering en wendbaarheid.
Benieuwd naar wat wij nog meer voor u kunnen betekenen?
Kijk dan op www.twynstragudde.nl/beter-voorbereid-op-de-toekomst
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Onno de Zwart
voorzitter raad van bestuur Verwey-Jonker Instituut

DE ZEVEN ROLLEN
VAN EEN GEMEENTE
Voor burgers zijn gemeenten een steeds logischer aanspreekpunt voor zorg. En niet alleen voor
gemeentelijke taken als de Wmo of de Jeugdwet. Ook voor zaken waar gemeenten niet over gaan,
zoals sluitingen van ziekenhuizen, wordt een beroep op hen gedaan. Voor Nederlanders zijn de
gezondheidszorg en ouderenzorg één van de belangrijkste maatschappelijke problemen. Burgers
vinden dat het hoog op de politieke agenda moet staan. Burgers lijken zich hierbij eerder tot de
gemeente te wenden dan tot bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. In gemeenteraden is de zorg in
brede zin daarmee een terugkerend onderwerp.

D

e afgelopen vijf jaar is veel

spreekt soms ook teleurstelling uit dat

gesproken over de rol van

de gemeenten de verwachtingen

1. Een ondersteunende en handelende gemeente

de gemeente na de

rondom transformatie nog niet

Hierbij gaat het om de taken die uit de

decentralisaties van de

hebben waargemaakt.

Wmo en de Jeugdwet voortvloeien. De

Wmo en de Jeugdwet. Aanvankelijk

wetten dragen de gemeente op om te

was er optimisme dat de lokale

Opvallend is dat de discussies zich

zorgen voor ondersteuning van

overheid door hun nabijheid kon

vaak beperken tot één specifiek aspect

inwoners. Ondersteuning die dichtbij,

zorgen voor een integralere en

van de gemeente. Het gaat bijvoor-

integraal en passend aangeboden moet

effectievere ondersteuning van

beeld over de uitvoering van de

worden. Het opdrachtgeverschap van

mensen. De groei van het aantal

toegang, het opdrachtgeverschap of

de gemeente is onderdeel van deze rol.

mensen dat door gemeenten wordt

de visie. Blijkbaar wordt het als lastig

ondersteund, wijst op die nabijheid.

ervaren dat een gemeente meerdere

De laatste tijd is de focus komen te

rollen vervult. Terwijl de werkelijkheid

2. Een gemeente met een verhaal
voor de toekomst

liggen op financiële krapte. En op de

is dat er meerdere rollen zijn en die

Voor een goede uitvoering van de zorg

negatieve gevolgen die dat heeft voor

juist kansen bieden. Ik onderscheid

en voor betrokkenheid van burgers is

zorginstellingen en gemeenten. Er

zeven rollen.

het belangrijk dat de gemeente een

“Discussies beperken zich vaak tot één specifiek
aspect van de gemeente. Blijkbaar wordt het als lastig
ervaren dat een gemeente meerdere rollen vervult.”
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6. E
 en lerende en zich
ontwikkelende gemeente

van rol kunnen wisselen. Miskennen

zorg. Het is van belang dat burgers op
lokaal niveau het gesprek kunnen

Het uitvoeren van deze rollen gaat niet

achtig focussen op één rol, doet de

voeren. Wat zijn de lokale prioriteiten?

vanzelf. Elke rol vraagt specifieke

werkelijkheid echter geen recht.

Welke keuzes maken we? Hierdoor

kennis en ervaring. Tegelijkertijd

ontstaat een gedeeld verhaal. De

moeten we met elkaar onderzoeken

Als de gemeenten succesvol willen zijn

directeur van het SCP Kim Putters

wat wel en niet werkt en onder welke

in deze rollen, als ze vanuit de lerende

benoemde dit overtuigend in zijn

omstandigheden. Ook voor

en reflectieve rol stappen willen

pleidooi om te komen tot een lokaal

gemeenten is deze veelheid van rollen

zetten, dan is een gezamenlijke

sociaal contract.

namelijk een nieuwe.

kennisagenda van gemeenten van

verhaal heeft over de toekomst van de

dat er meerdere rollen zijn of kramp-

belang. Een agenda die is gericht op

3. Een gemeente als samenwerkende partner

7. Een reflectieve gemeente

welke factoren van invloed zijn op

Het vervullen van meerdere rollen,

(veranderingen in) het gebruik van

Gemeenten beseffen dat zij de zorg

onderkennen dat die soms tegen-

zorg en op de effecten van interven-

niet alleen kunnen uitvoeren en dat

strijdig zijn, dat het complex, leuk en

ties. Gericht op hoe het gesprek met

willen ze ook niet. De rol van samen-

uitdagend is, vraagt een reflectieve rol.

burgers, professionals en de politiek

werkende partner is van groot belang

Een rol waarbij reflectie intern en met

het beste lokaal kan worden gevoerd

voor de beweging naar de juiste zorg

partners een vanzelfsprekendheid is.

en hoe het gezamenlijk leren vorm

op de juiste plek en voor de rol van

Zeven rollen lijkt veel. Het zijn soms ook

krijgt. Met een kennisagenda en het

het sociaal domein als hefboom.

tegenstrijdige rollen. Gemeenten en

bewustzijn van meerdere rollen geven

partners moeten zich er echter wel van

de gemeenten een krachtige impuls

bewust zijn. Ze moeten expliciet met de

aan een toegankelijke en toekomst

verschillende rollen omgaan én soms

bestendige zorg.

4. Een responsieve gemeente die
kansen mogelijk maakt
Op steeds meer plekken ontstaan
diverse initiatieven van inwoners om
op een eigen manier zorg vorm te
geven. Hoe kunnen gemeenten dat
waar nodig faciliteren rekening
houdend met kwaliteitseisen?

5. Een verantwoordelijke
gemeente die breed
aanspreekbaar is en meedenkt
Deze rol gaat verder dan systeemverantwoordelijkheid voor de Wmo en de
Jeugdwet. Het betekent een
aanspreekpunt te zijn op het brede
domein van welzijn, ondersteuning en
zorg. Ook op die onderdelen waar een
gemeente niet verantwoordelijk voor
is. Niet om taken over te nemen maar
wel om als nabije overheid met
vragen, zorgen en ideeën aan de slag
te gaan.
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Cock Vermolen
vicevoorzitter coöperatie Thebe EXTRA

CODE ROOD

De visie van zorgbestuurders heeft een te beperkte tijdshorizon. Er ontbreekt een sense of urgency waar
het de toenemende zorgvraag van ouderen betreft. Bij voortzetting van het huidige beleid loopt de
ouderenzorg compleet vast door de ouderengolf die op ons afkomt. Sommigen spreken van een zorginfarct.

D

e grens bereikt

elke maand 8 miljard euro aan zorg uit;

zorginstellingen. Níet de overheid.

Zorgbestuurders weten van

dat is de waarde van de complete in

Maar de mensen zelf.

de verdubbeling of verveel-

Haarlem opgeslagen goudreserve van

voudiging van de zorgaan-

14.000 goudstaven van 12,5 kilo elk.

De slimmere zorgbestuurder ziet wel

tallen. Ze kennen de problemen.

Zoveel dus… per máánd! En veel meer

van welke kant de hulptroepen moeten

Bovendien lopen ze nu al keihard tegen

gaat dat niet worden.

komen. Hij hanteert slogans als ‘zorg
met de handen op de rug’ en ‘reable-

de grenzen van de mogelijkheden van
hun instellingen aan. Toch lijken ze er

Twee? Nee drie!

ment’ (in zwang in Denemarken). Na

niet zenuwachtig van te worden.

De beperking in het denkraam van

het adagium ‘de patiënt centraal’ (wie

zorgbestuurders en politici betreft de

weet wat daarmee ooit bedoeld werd)

Hebben bestuurders de illusie dat zij

zienswijze dat de zorg twee actieve

‘krijgt’ de zorgbehoevende nu ‘eigen

de oplossingen kunnen leveren? Dat de

partijen kent: zorgaanbieders en

regie’ . Nadat in de zorg decennialang

overheid dit weer financieel faciliteert?

zorgfinanciers (rijk, gemeenten,

hulpeloosheid is aangeleerd en de

Zien ze wel dat het nationale zorg-

zorgverzekeraars, zorgkantoren). Er

hulpbehoevende burger weinig anders

budget zijn maximum wel zo ongeveer

zijn er echter drie. Eén ervan gaat de

hoefde te doen dan zijn armen in de

bereikt heeft? In Nederland geven we

problemen in de zorg oplossen. Níet de

lucht steken, is dit wel even wat
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‘Voorbereiden op ouder worden’. De
Raad schrijft dat “ouderen het zoveel
mogelijk in eigen regie en met en voor
elkaar zouden moeten doen en zelf
verantwoordelijk zijn.” Een brede
maatschappelijke beweging is nodig
volgens de Raad, gericht op een
cultuurverandering die ertoe leidt dat
het vanzelfsprekend is dat je je goed
voorbereidt op ouder worden.
Hoe zit het met die cultuurverandering? Hoe luid wordt die moeilijke
boodschap verkondigd? De overheid,
de politiek, houdt zich stil; zij sust en
alarmeert niet en houdt de leugen in
stand dat zij voor ons allen zorgt. Er
zijn straks weer verkiezingen, politici
zijn bang electoraat te verspelen.
Zorgverzekeraars die doorpakken,
bijvoorbeeld door ziekenhuizen te
korten, zijn bang voor klantenverlies.
Zorginstellingen houden intussen wel
steeds vaker de deur dicht: “Sorry, we
hebben nu ‘code rood’ en dat betekent
dat wij u niet kunnen helpen”. De
meeste mensen weten van niets en
leven met de illusie dat de staat voor
ze zorgt als de nood aan de mens is.

Burgers in beweging
De mensen moeten echter wèl
gealarmeerd worden. Ze moeten in

“Het is een helse klus om burgers
in beweging te krijgen. De huidige
generatie vitale ouderen heeft geen
benul van hoe beroerd ze eraan

beweging komen, gestimuleerd
worden in hun initiatieven om beter
voor zichzelf en elkaar te zorgen. Mooi
als ze daarbij een steun of liever een
duw in de rug krijgen. En als ze niet
vooruit te branden zijn, misschien wel
een trap onder hun kont.
Er zijn zich gelukkig steeds meer
mensen bewust van deze grote
gezamenlijke opgave. Tal van lokale

toe is.”

initiatieven komt op, van simpele
burenhulp en goed nabuurschap tot
lokale zorgcoöperaties. Ik ben van

anders. Dat wordt dan een paradig-

beweging te krijgen. De huidige

Coöperatie Thebe Extra, een leden

mashift genoemd. En dit geheide

generatie vitale ouderen heeft geen

vereniging met 105.000 leden in West-

paradigma ‘moedertje staat zorgt voor

benul van hoe beroerd ze eraan toe is

en Midden Brabant die met zijn leden

u van de wieg tot het graf’ shift niet

als ze zich niet beter voorbereiden op

de beweging probeert te maken – al

vanzelf.

hun (zorgbehoeftige) leven later

weten we niet altijd hoe - naar meer en

(opinieonderzoek ‘De yep van tegen-

beter zorgen voor jezelf en voor elkaar.

Cultuurverandering

woordig’; Trouw.nl/yep). De Raad van

Het zal wel moeten.

Het is een helse klus om burgers in

Ouderen wijst de weg in haar advies
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Kars Hazelaar
voorzitter raad van bestuur Opella

SLOOP DE WET
LANGDURIGE ZORG (EN
BOUW WAT BETERS…)
De Wet langdurige zorg, Wlz. De naam
suggereert dat deze wet de langdurige zorg
regelt. Maar helaas; ‘fake news’. Voor kwetsbare ouderen die het écht nodig hebben is
de langdurige zorg volkomen vast aan het
lopen. De Wlz gaat over verpleegtehuizen:
binnen vier muren en een dak komen wonen, lichte zorg, welzijn én specifieke medische zorg samen. Duidelijker kan het toch
niet? Maar helaas, het leven van een mens
laat zich niet zo makkelijk dwingen.
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“Sloop de Wlz voor de langdurige zorg voor ouderen
en breng deze verschillende onderdelen onder in de
Wmo (wonen, welzijn en niet intensieve zorg) en Zvw
(intensieve en medische zorg).”

K

iezen voor het
gewone leven

spannen, want het paard is zoek en

Mensen willen zelf kiezen

de stelselwijziging in 2015 waarbij de

hoe ze leven. We kiezen

oude wet AWBZ werd opgesplitst in

de wagen staat stil. De oorzaak ligt in

voor het gewone leven, met al de

drie nieuwe wetten: Wet maatschap-

ongemakken die daar bij kunnen

pelijke ondersteuning (Wmo),

horen. We willen zelf kiezen waar we

Zorgverzekeringswet (Zvw) en dus de

wonen, het liefst thuis. Ongemakken,

Wet langdurige zorg (Wlz). Er werd

gebreken en ziekten onderga je thuis

fors bezuinigd op de Wmo en Zvw,

makkelijker. Zeker als het thuis

terwijl in de Wlz juist extra geld werd

aansluit op wat je nodig hebt. Ruim

gepompt. Zoveel extra dat het geld

90% van de dementeren woont thuis

tegen de plinten van de verpleegte-

en minder dan 10% in een duur

huizen klotst.

verpleeghuis. Het verpleeghuis staat

De opsplitsing door de stelselwijzi-

vaak voor een gedwongen keuze

ging blijkt samenwerking tussen de

‘omdat het thuis niet meer gaat’.

domeinen te frustreren. Er is een
overdaad van onwerkbare regels. De

Stel je voor dat je 90 jaar bent en diep

Wlz maakt klantvolgend werken én

dement. Je moet naar een verpleegte-

op maat mensen helpen erg lastig. En

huis en komt terecht in een omgeving

er is een enorme verspilling ontstaan.

waar je nog nooit bent geweest. Je

Met hetzelfde geld kunnen we veel

ruikt geuren die je onbekend zijn,

betere langdurige zorg leveren dan

krijgt eten dat vreemd smaakt. Je ziet

we nu doen. En daar is gelukkig geen

personeel dat jij niet kent en die jou

nieuwe stelselwijziging voor nodig.

nog niet kennen. En dat de hele dag,
elke dag. Dit alles voelt verre van

Andere verdeling

thuis.

Ontrafel de Wlz voor de langdurige
zorg voor ouderen en breng deze

Mijn verhaal gaat niet over de vaak

verschillende onderdelen onder in de

heel liefdevolle en professionele hulp

Wmo (wonen, welzijn en niet inten-

die verpleegtehuizen bieden. Er

sieve zorg) en Zvw (intensieve en

wordt enorm hard gewerkt door

medische zorg). Laat de Wlz alleen

personeel, naasten en vrijwilligers. Dit

bestaan voor de gehandicaptenzorg.

verhaal gaat wél over het systeem dat
de professionals in Nederland

De gemeente blijft met de Wmo

belemmert om de beste zorg te

verantwoordelijk voor de zorg thuis

geven aan alle kwetsbare ouderen.

en voor een zorginfrastructuur in de
wijk. Een infrastructuur die het

Het paard is zoek

makkelijk maakt om te schakelen

Wat er nu gebeurt is namelijk erger

bij wisselende behoeften: soms moet

dan het paard achter de wagen

de zorg wat zwaarder, met even
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“Relatief veel zorg en welzijn in verpleeghuizen
is licht. Precies wat gemeenten al in de wijken
doen. De Wmo biedt dus volop mogelijkheden.”
toenemende kosten, om daarna zo

corporaties of private investeerders.

kunnen we effectiever én efficiënter

zelfstandig en “gewoon” mogelijk

Weg uit de klem van gedwongen

werken.

verder te gaan met een belangrijke rol

winkelnering en ruimte biedend aan

voor mantelzorgers en vrijwilligers.

de snel veranderde behoefte.

Soms is er specifieke zorg nodig van

De onderdelen van de Wlz moeten
beter aansluiten bij de behoeften van

een verpleegkundige of arts. Gefinan-

Relatief veel zorg en welzijn in

kwetsbare ouderen, op maat en

cierd door zorgverzekeraars en bij

verpleeghuizen is licht. Precies wat

samenhangend met zorg in wijken.

uitstek het terrein van professionals.

gemeenten al in de wijken doen. De

Ze moeten beter aansluiten bij het

Doordat ‘gewone’ zorg (Wmo) en

Wmo biedt dus volop mogelijkheden.

normale leven, eventueel (tijdelijk)

‘specifieke’ zorg (Zvw) op deze manier

Er kan veel geld uit de Wlz naar de

ondersteund door gespecialiseerde

niet meer door elkaar lopen zoals nu

Wmo met de opdracht aan

centra. Een krachtige samenwerking

in de Wlz, wordt het veel makkelijker

gemeenten om samenhang te

tussen ouderenzorg, psychiatrie en

om zorg op maat te bieden.

brengen in het geheel van preventie,

medische zorg georganiseerd in de

(lichte) zorg en welzijn. Daarmee

Zvw kan dat realiseren.

Wonen loskoppelen van zorg

wordt de langdurige zorg ingericht

Dus we slopen de Wlz. En dan? Laten

naar behoefte, op maat, klantvolgend

Verdwijnen hiermee de verpleeg-

we eerst kijken naar huisvesting. En

en samenhangend.

huizen? Nee. Gespecialiseerde centra,
in nauwe samenhang met de

dan niet met de instellingsbril van
verpleegtehuizen, maar van verpleeg-

Een samenhangend geheel

psychiatrie en ziekenhuizen, kunnen

huizen. Elk huis is een potentieel

De huisarts wordt gefinancierd vanuit

thuis ondersteunen en waar nodig

verpleeghuis. In verpleeghuizen is de

de Zvw. Dat geldt ook voor medisch

mensen tijdelijk opnemen. Zoals dit

huisvesting geordend naar woon-

specialisten in het ziekenhuis. Maar

nu ook in ziekenhuizen gebeurt.

wensen en woonprojecten. Woning-

de gespecialiseerde dokter in het

Daarmee is het een normale

corporaties en private investeerders

verpleeghuis werkt weer vanuit de

ordening. De wettelijke en financiële

zijn de logische partijen om dat te

Wlz, evenals de verpleegkundigen.

mogelijkheden worden hiermee veel

realiseren. Daar is geld en ruimte

Waarom? Er is geen enkel inhoudelijk

beter. Dat is hard nodig voor alle

voor nodig. Haal wonen weg uit de

argument voor. Door alle medische

kwetsbare ouderen die afhankelijk

Wlz. Breng de woonfunctie onder in

en zware zorg binnen één samenhan-

zijn van langdurige zorg. Dan gaan we

de gewone woonordening van

gend geheel onder te brengen

van fake news naar goed nieuws.

“De onderdelen van de Wlz moeten beter aansluiten
bij de behoeften van kwetsbare ouderen, op maat
en samenhangend met zorg in wijken.”
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20
mei

Zorgvastgoed Dag 2020
Datum: woensdag 20 mei 2020
Programma: 10.00 uur – 16.30 uur
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
PE-punten: 6

Zet alvast in uw agenda
6e Editie van de Zorgvastgoed Dag
Op 20 mei wordt wederom de Zorgvastgoed Dag
georganiseerd op Nyenrode Business Universiteit te
Breukelen. Traditioneel behoren vele vertegenwoordigers van zorginstellingen in de cure en de care tot de
deelnemers.
Strategie, oplossingen en inspiratie
Het programma is op dit moment nog vol in ontwikkeling,
maar een tip van de sluier kan nu al worden opgelicht.
Teunis Stoop, voorzitter RvB Cedrah, start het congres
met de bijdrage “Zorgvastgoed: Edelsteen of molensteen”.
Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD)

Ook op het programma staan onder meer:
• Segment overstijgende samenwerking;
• Instellingsroutekaarten voor energietransitie naar 2050;
• Buitenlandse commerciële zorginstellingen in Nederland.
En natuurlijk meer, waaronder de Nationale Trendradar
Zorgvastgoed 2020.
Break-out sessies
Tijdens de break-out sessies kunt u uw programma verder
persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden
verdiepende break-out sessies te volgen.
Zet 20 mei in uw agenda
Begin februari is het definitieve programma beschikbaar.
Via onderstaande link krijgt u meer informatie en houden
wij u op de hoogte.

Onafhankelijk
IVVD is een onafhankelijk kennisplatform én innovatieve
opleidingspartner voor organisaties in de publiek-maatschappelijke vastgoedbranche.
Focus op maatschappelijk vastgoed
IVVD heeft de focus op al het vastgoed met een maatschappelijk rendement en positioneert zich aan de
‘vraagzijde’ van onder meer de zorgvastgoedmarkt.
Programmering
Actualiteit, inhoudelijke kwaliteit en focus op de praktijk zijn
randvoorwaarden. In de programmering is ‘duurzaamheid’
een integraal onderdeel.
IVVD is een geaccrediteerde aanbieder van PE activiteiten.

www.zorgvastgoeddag.nl

Instituut Voor Vastgoed
& Duurzaamheid
info@ivvd.nl - www.ivvd.nl
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SLIMME
LANGDURIGE
ZORG

Fred Pijls
voorzitter raad van bestuur GGZ Oost-Brabant

Leren van de Denen
Na de decentralisaties hebben we een complex
systeem opgebouwd van concurrerende zorgaanbieders met veel ruimte voor nieuwe toetreders.
Iedere zorgaanbieder is gefocust op het eigen
deelgebied. Hoe bewaak je dan de integraliteit,
klantvriendelijkheid en kosten van het totale
zorgsysteem?

B

ij de aanbesteding voor de jeugdzorg in Zeeland,
onlangs voor 13 gemeentes, schreven maar liefst
200 zorgaanbieders zich in. In Noordoost
Brabant is een vergelijkbare situatie met grote

aantallen inschrijvingen op een tiental gemeentes. Naast
de reguliere zorgaanbieders zijn dat veelal kleine zorgaanbieders die werken met ZZP-constructies, al dan niet in
een landelijke franchise. De complexiteit is dusdanig dat
we organisaties inzetten om zorgvragers te ondersteunen
bij hun keuze (zoals MEE en Zorgbelang).
In Denemarken, een land dat cultureel niet zo heel ver af
staat van Nederland, hebben ze veel verdergaande keuzes
gemaakt in de langdurige zorg. Zowel de verantwoordelijkheid voor, als de uitvoering van de langdurige zorg is daar
integraal bij gemeentes neergelegd. Die zijn daarvoor wel
opgeschaald naar gemiddeld 50.000 inwoners. Deze
aanpak van de Denen is voor Nederland om verschillende
redenen zeer interessant.

Deense voorbeelden
Een mooi voorbeeld is de jeugdzorg in de gemeente
Ringsted (32.000 inwoners). De afdeling jeugdzorg van de
gemeente levert alle gemeentelijke diensten integraal aan
jongeren van 15 tot 30 jaar; uitkeringen, vervolgopleidingen,
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Guus Bannenberg
voorzitter raad van bestuur Tragel

“In Denemarken wordt
de langdurige zorg door
de gemeentelijke diensten
uitgevoerd. Dat lijkt de
keuzevrijheid te beperken,
maar daar staan een
grote slagkracht en
integrale aanpak
tegenover.”

psychologische begeleiding en toeleiding naar werk. Eén
hulpverlener en één dossier. Interessant zijn ook de
financiële prikkels. Als jeugdigen sneller naar werk worden
begeleid hoeven er minder uitkeringen te worden verstrekt
en is er meer budget voor de benodigde hulpverlening.
Een ander voorbeeld is de ouderenzorg in verpleeghuis
Slottet in Kopenhagen. In Nederland denken we nu na
over verzorgingshuizen nieuwe stijl, terwijl de Denen nog
steeds inzetten op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis
leven. Bij ontslag uit het ziekenhuis staat een team van
fysiotherapeuten, ergotherapeuten en “thuistrainers”
klaar om te helpen de draad thuis weer op te kunnen
pakken. De gemeente is verplicht om dit “reablement”
programma binnen zeven dagen te leveren. Deze snelheid
ontlast de ziekenhuizen, maar verhoogt ook de kans op
succes dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
Mocht dat laatste niet lukken, dan kun je (eventueel
samen met je partner) via de gemeente een appartement
huren in een verpleeghuis.

Een zaak van gemeenten
Een belangrijk onderscheid met Nederland is dat in
Denemarken de langdurige zorg echt een zaak is van
gemeenten. Het wordt door de gemeentelijke diensten
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“De Nederlandse aanpak leidt tot geldverslindende
bureaucratie die ten koste gaat van de zorg.“

uitgevoerd. Dat lijkt de keuzevrijheid te beperken, maar

houdbaarheid van langdurige zorg bij gemeenten. De

daar staan een grote slagkracht en integrale aanpak

Nederlandse aanpak leidt tot geldverslindende bureau-

tegenover. Ook vergroot de Deense aanpak het

cratie die ten koste gaat van de zorg. De coöperatieve

vertrouwen in de gemeentelijke overheid. Ontevredenheid

aanpak bij de Denen zorgt dat de middelen aan de zorg

over de zorg wordt via de gemeentelijke organisatie

ten goede komen. Wellicht hoeven we in Nederland niet

afgewikkeld en leidt tot een grotere betrokkenheid van

eens het stelsel te wijzigen, maar kunnen we volstaan met

gemeentebestuurders, die ook over meer middelen

meer regionale samenwerking aangevuld met een

beschikken om de kosten te beheersen. Vooral door

regionaal budget waarbinnen schotten opgeheven

de grote aandacht voor preventie.

worden. Dat laatste kan helpen om de integraliteit en
klantvriendelijkheid te bevorderen. En het helpt de

In Nederland kunnen we leren van deze Deense

effectiviteit te verhogen, zoals de Deense voorbeelden

aanpak. Het is een perspectief in de discussie over de

laten zien.
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Bureau HHM helpt
knelpunten in de zorg
op te lossen
Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) is
een nieuwe fase aangebroken in de langdurige zorg.
Dat biedt kansen voor zorgaanbieders. Er zijn al veel
voorbeelden van geslaagde veranderingen.
De praktijk kan ook weerbarstig zijn. Bureau HHM,
met jarenlange expertise in de (langdurige) zorg, helpt
zorgaanbieders knelpunten op te lossen. Daarbij
combineren wij wetenschappelijke kennis met creativiteit.

De kern volgens Patrick Jansen,
partner bureau HHM:
“De houdbaarheid van de zorg staat onder druk.
Dit roept de vraag op: wat is de juiste zorg op
de juist plaats? Vaak wordt gesproken over het
verder regionaliseren van de zorg. Wij vinden
dat de zorg niet gebaat is bij het definiëren van
nieuwe regio’s, maar dat de inhoudelijke opgave

Bureau HHM staat voor inventieve en doelgerichte
verbeteringen voor de zorg
•
•
•
•

We brengen problemen en oplossingen terug tot de kern
We gebruiken duidelijke taal en beelden
We maken heldere afspraken en komen deze na
We leveren maatwerk

Bureau HHM, opgericht in 1979, is een bedrijfskundig
onderzoeks- en adviesbureau met passie en visie.
Bureau HHM wil een wezenlijk verschil maken, voor
kwetsbare mensen en professionals.

leidend moet zijn. Van daaruit kan worden
bepaald wat de juiste schaal is om de zorg te
organiseren. En welke partners nodig zijn om
gezamenlijk, vanuit de principes van een pact,
deze opgave te realiseren. Een mooi voorbeeld
hiervan is de ontwikkeling van een regiovisie op
de toekomst van de ouderenzorg in de provincie
Groningen.”

Omdat zorg altijd beter kan
Direct contact met ons?
Bel Patrick Jansen: 053 433 05 48

Bureau HHM • Thermen 1 • 7521 PS ENSCHEDE
www.hhm.nl • info@hhm.nl • @bureauHHM
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Rob Schreppers
senior manager Public Finance BNG Bank

INVESTERINGSBEREIDHEID
IN TRANSFORMATIE
Banken zijn nauw betrokken bij de gezondheidszorg. Eind 2017 staat er volgens het CBS bij de
banken voor EUR 19,3 miljard aan langlopende leningen uit bij zorgaanbieders. BNG Bank heeft
hierin een marktaandeel van 36%. In de kern gaat het om kredietverlening voor het realiseren van
nieuw zorgvastgoed. Dat gaat van omvangrijke ziekenhuizen tot aan kleinschaliger voorzieningen
voor langdurige zorg.

B

ancaire financiering van zorgvastgoed

Vergroten van financierbaarheid

Bijna de helft van de bancaire financiering van

In een eerdere position paper van de Nederlandse

zorgvastgoed vindt plaats onder borging van het

Vereniging van Banken, “Financiering van zorginstel-

Waarborgfonds voor de Zorgsector. Dit levert de

lingen”, gaven de banken al aan hoe financierbaarheid kan

zorgaanbieders een flink rentevoordeel op (circa 1%),

worden vergroot. Zij wezen daarbij op de complexe en

omdat de betreffende bank geen kredietrisico loopt. Het

volatiele regelgeving in de zorg. Deze levert onzekerheid

kredietrisico wordt gedragen door het Waarborgfonds op

op voor zorgaanbieders en dus ook voor financiers.

basis van een kritische analyse vooraf. Als het Waarborg-

Daarnaast zorgde de declaratiestructuur voor onzeker-

fonds geen rol speelt, dan pakken de banken het op. Eerder

heid met als gevolg problemen met de accountantsverkla-

dit jaar verscheen de position paper “van bricks naar clicks”,

ring en liquiditeitsproblemen. Ook wezen de banken op

uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Banken.

problemen rond het stellen van zekerheden, de

Hierin benadrukte banken dat goed onderbouwde en

doorgaans magere financiële positie van zorgaanbieders,

gezonde ondernemingsplannen kunnen rekenen op

het moeizame inkoopproces en zorgen over de kwaliteit

toegang tot bancaire leningen en krediet. Ook onder-

van het management.

schrijven banken het belang van innovatie om de zorg
toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden.

Inmiddels is de ergste onzekerheid over de regelgeving tot
rust gekomen. De invoering van gereguleerde marktwer-

Bancaire financiering van zorgvastgoed was na het

king heeft een transitie in de zorgsector op gang gebracht.

uitbreken van de crisis enige tijd niet vanzelfsprekend. In

Daar zitten we nu middenin. Het zorgveld is bezig hier

de jaren 2009-2012 heeft BNG Bank, die zelf veel minder

invulling aan te geven met betere samenwerking en een

geraakt was, het loket open kunnen houden. Dat was bij

integratie van functies. In het algemeen geldt dat het

andere banken niet of veel minder het geval. Inmiddels is

tempo van de transitie tegenvalt. Daarbij kampt de sector

die situatie weer genormaliseerd. Er zijn ook meer spelers

met personeelstekorten, mogelijk groeiende wachtlijsten,

actief. De Europese Centrale Bank is een rol gaan spelen.

een hoge administratieve lastendruk onder een complex

Daarnaast zijn investeerders uit binnen- en buitenland

stelsel en weerstand tegen verandering vanwege geves-

actief geworden. Hierdoor is de zorgsector minder

tigde belangen bij bestaande partijen.

afhankelijk van het beperkte aantal uitsluitend Nederlandse banken dat van oudsher de sector bediende.

Transformationeel leiderschap

Steeds meer werken partijen samen om de benodigde

Het kabinet heeft ingezet op een beweging van “de juiste

financieringsmiddelen bij elkaar te krijgen.

zorg, naar de juiste plek”. Dit vraagt om leiderschap
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“De zorgsector is minder afhankelijk van het beperkte aantal, uitsluitend Nederlandse banken, dat van oudsher de
sector bediende. Steeds meer werken partijen samen om
de benodigde financieringsmiddelen bij elkaar te krijgen.”

waarbij een herschikking van het zorgveld noodzakelijk is.
E-health en andere innovaties moeten meer ruimte
krijgen. Er moet meer gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheden die de techniek biedt. De overheid
faciliteert daarom de opschaling van innovatieve toepassingen van gezondheidstechnologie. Er ligt een grote
opgave met de elektronische gegevensuitwisseling.

Verduurzaming zorgvastgoed
In 2018 sloten een groot aantal partijen in het zorgveld de
Green Deal voor Duurzame zorg. Ook BNG Bank heeft
hiervoor getekend. Hiermee onderstrepen wij dat we onze
rol willen en kunnen spelen in de verduurzaming van de
sector. Inmiddels zijn routekaarten opgesteld met extra
maatregelen. In de komende jaren neemt de zorgsector
verantwoordelijkheid voor het Klimaatakkoord. Het tempo
van de normale vervanging van het zorgvastgoed is
onvoldoende. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig.
BNG Bank staat klaar om kredietverlening, kennis en
expertise daarvoor beschikbaar te stellen. Belangrijke
succesfactor is of zorgaanbieders hiervoor toereikende
bekostiging krijgen.
Om de noodzakelijke transformatie succesvol vorm te
geven zijn dus drie zaken nodig. Ten eerste transformationeel leiderschap van bestuurders. Ten tweede is de
investeringsbereidheid in technologische innovaties
onmisbaar. Tot slot is de verduurzaming van het zorgvastgoed noodzakelijk.
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Andrew Harijgens
wethouder Gemeente Bergen op Zoom

GOING DANISH
Het Deense zorgstelsel is inspirerend. Het bestaat uit 5 zorgregio’s, 98 gemeenten en 21 ziekenhuizen.
De zorg is een algemene voorziening, voor iedereen vrij toegankelijk. Er is fors minder keuzevrijheid
dan bij ons Nederland, maar de Denen lijken dat best te vinden. In Denenmarken verkondigt iedereen
in de keten - van ministeries tot gemeenten, van ziekenhuis tot wijkverpleegkundige en maatschappelijke opvang - dezelfde boodschap: we zetten in op eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners.

I

nwoners die niet voor zichzelf kunnen zorgen, wordt

voldoende regionale energie aan te gaan. Het is belangrijk

geleerd om daar beter in te worden. Ze worden

elkaar beter te leren begrijpen. Dat lijkt vanzelfsprekend,

getraind in zelfstandigheid. Dat is helpen met de

maar er valt nog een wereld te winnen.

handen op de rug. Precies de gedachte achter onze

decentralisaties in het sociaal domein. Deze gedachte

Regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverze-

doen wij in Nederland echter onrecht aan. We hebben de

keraars zorgt er ook voor dat gemeenten onderling op de

zorg niet handig georganiseerd en de financierings-

juiste regionale schaal moeten samenwerken. Het dwingt

stromen sluiten slecht aan. We hebben perverse prikkels,

om oog te hebben voor kansrijke crossovers, ook als die

hiaten en allerlei drempels. Er is te weinig gezamenlijk

niet zijn bedacht in de eigen gemeente. Het daagt

eigenaarschap. Onze besteding van middelen is ineffi-

zorgverzekeraars uit om te investeren in initiatieven die

ciënt. We moeten met allerlei kunstgrepen voorkomen dat

de dienstverlening aan onze inwoners verbetert, maar

ons zorgstelstel vast loopt. Het programma ‘de juiste zorg

waarvan de businesscase misschien niet direct sluitend is.

op de juiste plek’ getuigt daarvan. Het is op zich een goed
programma, maar het laat vooral zien hoe we worstelen

En het biedt kansen. Kansen voor een ander arrangement.

om het goede te doen binnen de geldende kaders.

Kansen om eigen regie en kwaliteit van leven centraal te
stellen. Kansen om zorgeuro’s effectiever en zonder

Ik pleit niet voor een stelselwijziging, maar wel voor een

schotten in te zetten. Kortom; kansen om het een beetje

ander arrangement in de zorgketen. Te vaak schuurt het

meer Deens te doen!

nog op de grenzen van wetten en financieringsstromen. En
het schuurt in de samenwerking tussen zorgverzekeraars,

Dus maak van uw regio een sterke zorgregio. Vermijdt dat

zorgaanbieders en gemeenten. Ik ben daarom blij met het

duizend bloemen bloeien, maar maak keuzes. Richt deze

VNG programma ‘regionale samenwerking gemeenten en

samenwerking niet in volgens het recht van de grootste,

zorgverzekeraars’. Het is een kans om succesvolle interven-

maar werk echt samen met gemeenten en zorgaanbie-

ties op te schalen en financiële barrières te slechten. De

ders. Houdt bij elke stap de doelen goed voor ogen en stel

voorzichtige toenadering vanuit zorgverzekeraars stemt

onze inwoners centraal.

mij hoopvol. Het is zaak om die samenwerking met

“Helpen met de handen op de rug. Precies de
gedachte achter onze decentralisaties. Deze
gedachte doen wij in Nederland echter onrecht aan.”
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Klaar Koenraad
wethouder Gemeente Roosendaal

EEN PRACHTIG OORD
Een van mijn vroegste jeugdherinneringen is een bezoek aan mijn grootouders in het bejaarden
tehuis. Ik was toen een peuter. Het was ergens tussen 1966, mijn geboortejaar, en 1969, het jaar
dat mijn grootmoeder overleed. Opa en oma waren net verhuisd naar dit spiksplinternieuwe
verzorgingshuis. Het bezoek maakte veel indruk op mij. Mijn oma schoof het melkkannetje van
roomwit porselein in een plastic zakje en zette het in een piepklein koelkastje. Het dekseltje van het
kannetje zal wel kapot geweest zijn. Later die middag gaf mijn opa een demonstratie biljarten. En
ik drukte ook nog op een spannende rode knop waarna een verpleegster kwam aanstormen.

B

ijzondere geschiedenis
Nu, in 2019, weet ik dat ik getuige was van een
bijzondere periode in de geschiedenis. Zoals veel
andere verzorgingshuizen, werd dit huis gebouwd

op basis van de Wet op Bejaardenoorden van 1963. Die
wet had de democratisering van de bejaardenzorg voor
ogen voor de 360.000 (!) personen boven 75 jaar die
Nederland in dat jaar telde. De provincie moest toezien op
de bouw en kwaliteit van voldoende bejaardenoorden.
Vrijwel tegelijk was de invoering van de Algemene
bijstandswet in 1965. Bijstand werd een recht en daarmee
verschoof de verantwoordelijkheid voor armoedezorg van
kerken en weldoeners naar de overheid.
Voor mijn opa, schoenmaker in de Langstraat, waren deze
twee wetten dé kans om van een verzorgde oude dag te
genieten. Net als veel andere kerngezonde 65-jarigen
schreef hij zich in en bemachtigde een plekje. Dat mijn
oma ziek was, speelde waarschijnlijk mee in de toewijzing.
Maar al vrij snel overleed mijn oma. Na een tijdje werd opa
verliefd op de mevrouw van de receptie. En de mevrouw
op hem. Zij was jonger dan mijn vader (en zelfs jonger dan
zijn oudste zoon). Het dorp sprak er schande van. Daarom
gingen ze wonen in de grote, anonieme stad, totdat de
consternatie in het dorp wat was gestold. Uiteindelijk
keerden ze terug en leefden er nog lang en gelukkig. Tot
aan het overlijden van opa in 1983.
Welke inzichten houd ik over aan deze geschiedenis? Mijn
opa nam de regie over zijn eigen leven. Hij ging tegen de
mores van het dorp in en trok uit het bejaardenhuis met
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“Laten we niet kostenbeheersing
als vertrekpunt nemen. Dat
volgt wel als we de juiste
dingen doen. Laten we kiezen
voor kwaliteit van leven en
niet slechts voor de kwaliteit
van zorg.”

zijn tweede vrouw. Hij koos voor kwaliteit van leven,
ondanks alle weerstand die hij daarbij ondervond. Het
normale leven was aantrekkelijker dan zich al biljartend
dood vervelen. Ook al was hij in het bejaardenhuis
omringt met goede zorg.

Het sociaal domein als prachtig oord
Stel dat we miljarden extra zouden krijgen van de rijksoverheid. Zouden we dan de verzorgingshuizen weer terug
willen en de instellingszorg terugbrengen? Ik denk het
niet. We zouden nog steeds kiezen voor wonen in de
wijken. De democratisering van de jaren 60 leidde tot
verzorgingstehuizen en algemene bijstand. Laten we nu
kiezen voor democratisering van ons huidige sociaal
domein. Laat ons hoofddoel zijn dat zorg voor iedereen
toegankelijk is. Teveel mensen voelen zich niet verzorgd.
Ze weten de ondersteuning niet te bereiken en
omgekeerd. Personen met verward gedrag worden in
onze samenleving eerder als gevaar dan als kwetsbaar
gezien.
Laten we inspirerende uitgangspunten kiezen: regie bij de
mensen, kwaliteit van leven, inclusie en democratisering.
Hiermee maken we van ons sociaal domein een prachtig
oord. Maar laten we niet kostenbeheersing als vertrekpunt nemen. Dan komt nooit de juiste energie voor
verandering. Kostenbeheersing volgt wel als we de juiste
dingen doen. Laten we - net zoals mijn opa - kiezen voor
kwaliteit van leven en niet slechts voor de kwaliteit van
zorg. Een ander inzicht is dat melkkannetjes best een tijd
kunnen functioneren. Zelfs al zijn de dekseltjes kapot.
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Coincide verbindt directies en bestuurders met elkaar om

of in opdracht van derden. Voor de organisatie van een

kennisontwikkeling en vernieuwing te stimuleren. We

studiereis, congres of netwerkbijeenkomst kunt u contact

organiseren studieprogramma’s en ontmoetingen waar

met ons opnemen. Wij hebben goede kennis van zowel

besluitvormers actuele kennis, ideeën, ervaringen en

de Nederlandse zorgsector, als van zorgsystemen

nieuwe inzichten delen.

en -ontwikkelingen in andere landen en beschikken
over een uitgebreid netwerk.
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