Masterclass Wonen en Zorg 18 juni 2021
Proeftuin de Ruwaard

Aanleiding en urgentie

Veranderingen in zorg en welzijn:
• Financierbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg onder druk
• Vergrijzing en ontgroening
• Extramuralisering
• Tegelijkertijd verwachting samenredzaamheid
• Afname veerkracht in de wijken

Hoe ziet de wijk eruit

Wij(k) de Ruwaard
•
•
•
•
•
•

Kans; WMO
Nieuwe mogelijkheden
Niemand kan alleen oplossen
Samenwerking intensiveren en verbreden
Last van nieuwe ‘schotten’
Twee ontwikkelrichtingen;
– Van zorg naar preventie
– Van individueel naar collectief

• Periode discussie over systeem
• Vanaf 2016; beginnen met doen (n=1!)
• Vanuit de casuïstiek naar systeem

Wat is Proeftuin Ruwaard?
Een vitale wijk Ruwaard waar actieve
bewoners tegen lagere kosten een
betere (positieve) gezondheid
ervaren.

Welke organisaties doen
mee?

Wat doen we dan?
• Anders denken, 3 vragen:
- Wat wil je?
- Wat kun je zelf?
- Wat heb je nog nodig?
• Anders doen: oplossing uitvoeren alsof er
geen belemmeringen zijn
• Leren: wat helpt, wat belemmert, wat zijn
effecten en wat moeten we organiseren
om altijd zo te werken
• Anders organiseren

LINK NAAR FILMPJE SAMENWERKWIJZE

https://youtu.be/Up6SZrBJBWM

Leersessie
• Collegiale consultatie
• Korte lijntjes
• Van en met elkaar leren a.d.h.v.
praktijk
• Dilemma’s waar je niet uitkomt gaan
naar leersessies managers
• Dilemma’s managers gaan naar
leersessie bestuurders
• Leren dus vanuit alle lagen op actuele
vraagstukken
• Samen bouwen aan nieuwe toekomst

Anders organiseren

Waar staan we nu?
Gebiedsgericht
financieren en
organiseren
WMO/welzijn+

Huis van de wijk

• Collectieve oplossing
• Door burgers georganiseerde
groepsactiviteiten
• Werkplek en inloop
Individuele
casuïstiek
• 300 casussen
• verbreding naar andere
wijken en steden
• Microanalyse;

€ en

• 5 jaar vast, verantwoording
op uitkomsten (en niet
“minuten”)
• Geen (financiële) eigen
bijdrage wijkbewoners

Verkenning
gebiedsgericht
financieren ZVW,
WLZ, Jeugd

• Eerste verkenningen t.a.v.
GGZ en verpleging en
verzorging positief
• Zorgkantoren en Ned.
zorgautoriteit

Strategische
doelen en operationele richting

Visie

Waar staan we nu totaal
Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Een gebiedsgerichte,
integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg wordt als hefboom voor deze verandering gebruikt. De
wijkbewoners worden hierbij nauw betrokken vanuit hun eigen leefwereld en verantwoordelijkheid (mensgericht). Met creatieve
en vernieuwende oplossingen in een cultuur van vertrouwen werken we aan de gewenste kanteling in de samenleving, door ons te
richten op een gedragsverandering bij financiers, bestuurders, managers, professionals en wijkbewoners.

Lagere
maatschappelijke
kosten (financieel
duurzaam)

•
•
•
•
•
•
•

Meer voorzorg
Meer collectief
Meer eigen
kracht/netwerk
Financiële prikkels
gericht op herstel
Gebiedsgericht
Waar mogelijk
tijdelijkheid zorg
Inzet van talenten

Betere, meer integrale
zorg, welzijn en wonen

Betere gezondheid en
ervaren kwaliteit van
leven van individuele
wijkbewoners

Meer collectieve
betrokkenheid en
verantwoordelijkheid
van wijkbewoners

Ontwikkeling steunende
systemen

•

•

•

•

•
•

•

Oplossingen
passend bij
behoeften bewoner
(maatwerk)
Integrale zorg
levensdomeinen in
samenhang
Ondersteuning
gericht op
leren/zelfredzaamh
eid/
herstel/participatie
Verbinding HA en
welzijn

•
•

•

Interventies/ experimenten

•

Zorg, welzijn en
wonen vanuit
concept positieve
gezondheid
Wijkbewoner meer
inzicht in eigen
gezondheid
Wijkbewoner meer
eigen initiatief in
verbeteren
gezondheid
Toename eigen
kracht
wijkbewoner
Richten op
werk/maatschappe
lijke participatie

•
•

•
•

Meer inzicht in
wijkgezondheid
Meer gesprek over
gezondheid en zorg
Een vorm van
directe
bewonersparticipat
ie t.a.v. ……….
Toename
collectieve kracht
wijk
Meer initiatieven
en invloed door
wijkbewoners op
wijkgezondheid en
leefbaarheid

•

•

Realiseren van
steunende
systemen
Zinvolle bijdrage
o.b.v.
leerervaringen
t.b.v.
systeemspelers
Media-aandacht
voor lessen uit
Ruwaard

Verkenning
gebiedsgericht
financieren ZVW,
WLZ, Jeugd

Individuele
casuïstiek

Huis van de
wijk

Gebiedsgericht
financieren en
organiseren
WMO/welzijn+

Dagbesteding
nieuwe stijl

(Huisartsen)
zorg aan
migranten

Doorstroom
intramuraal,
beschermd naar
zelfstandig
wonen

Maatsch.
inzet
langdurig
werklozen

Wijkpreventie
aanpak

Afstemming
capaciteit
wijkverpleging

Conclusie
De Samenwerkwijze heeft een duurzaam positief effect op zowel het welbevinden van
wijkbewoners als op de maatschappelijke kosten. Uit de analyse blijkt dat de baten in
verschillende domeinen vallen (Wmo, Zvw, Wlz).
Ervaren welbevinden

Ervaren welbevinden vóór proeftuin*
Ervaren welbevinden na proeftuin*
Herhaalmeting ervaren welbevinden**

3,5
8,3
8,5

*Gemeten bij 23 wijkbewoners binnen 21 casussen
** Gemeten bij 9 casussen

Maatschappelijke kosten

Bestaande casussen (32 casussen)
Totale maatschappelijke kosten op jaarbasis dalen met € 132.394,-.
Herhaalmeting (8 casussen): totale maatschappelijke kosten dalen verder.
Nieuwe casussen/ eerder geen zorg (10 casussen)
Maatschappelijke kosten na proeftuin per definitie hoger omdat voorheen nog geen
zorg/ondersteuning geboden werd. Door vroegtijdig (relatief goedkopere) zorg en
ondersteuning in te zetten, worden hogere maatschappelijke kosten bespaard.
Herhaalmeting (3 casussen): kleine daling t.o.v. eerste meting

Vragen dialoog
• Meer weten ?

www.andersdenkendoenorganiseren.nl

