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Voorwoord
Beste lezer,
Graag neem ik u mee terug naar het jaar 2005. Het jaar van Sonja Bakkeren, vogelgriep in Azië,
Balkenende II en de allereerste aflevering van DWDD. Weet u nog wat u dat jaar bezig hield?
Ik werkte zelf destijds voor KOCK & Partners als trainer/adviseur op vraagstukken rondom
kwaliteit, organisatie-ontwikkeling en marketing. De financiële crisis was nog ver weg, we hadden
nog geen idee wat de smartphone of tablet ons zouden brengen, en de transformatie van de
langdurende zorg… was die toen al in zicht?
Inmiddels zijn we acht jaar verder. Het is begin 2014 en de wetsvoorstellen voor de drie
decentralisaties (jeugd, AWBZ, participatie) liggen voor aan de Kamers. De Wet langdurige zorg is
in concept gereed en de eerstelijnsakkoorden zijn getekend. Ik werk intussen bij Vilans en heb de
eer om samen met het hele team en hopelijk met ú mijn tanden te zetten in de transformatie van
de langdurende zorg.
Daarom draai ik graag nóg eens aan de knoppen en spoelen we opnieuw acht jaar vooruit.
Waar staan we in 2022? Na twee gemeenteraadverkiezingen (2014 en 2018), hebben gemeenten alle
tijd gehad om zich tot de nieuwe werkelijkheid te gaan verhouden. Hoe ziet de zorg en
ondersteuning in de Nederlandse wijken er dan uit? Hoe heeft de huidige beleidsvrijheid lokale
invulling gekregen?
In het rapport dat voor u ligt staan de verschillende toekomstscenario’s beschreven. Bij deze nodig
ik alle spelers in het veld, en in het bijzonder gemeenten, uit om zich in de wereld van 2022 te
verplaatsen. Wat zijn de kansen en consequenties van deze scenario’s voor de reeds ingeslagen
koers? En hoe kunnen we deze scenario’s -in co-creatie- verder verdiepen en aanscherpen?
We horen graag van u. Zodat we nu de keuzes kunnen maken, die voor de toekomst zo van belang
zijn!
Rian van de Schoot
Senior adviseur
Vilans
r.vandeschoot@vilans.nl
030 7892307 | 06 22810708
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Vijf vragen over de toekomst van wijkgerichte zorg
1. Waarom maken we toekomstscenario’s?
In 2015 vindt de transitie plaats van de langdurige zorg naar de nieuwe WMO, de Wet langdurige
zorg (Wlz) en de nieuwe ZVW. Maar wat betekent dit nu voor de toekomst? Hoe ziet de formele en
informele zorg en ondersteuning er in 2022 uit? En wat betekent dit op wijkniveau? Wat is er tegen
die tijd in een wijk of dorp geregeld, zodat bewoners ook werkelijk zelfredzamer kunnen zijn?
Daarom ontwikkelden we toekomstscenario’s. En we keken ook goed naar de mogelijke gevolgen.
Zodat we in overleg met gemeenten en andere relevante partijen, de juiste keuzes voor de
toekomst kunnen maken.
2. Welke trends en ontwikkelingen zijn hierbij belangrijk?
De manier waarop zorg en ondersteuning op lokaal niveau vorm krijgt, hangt samen met de trends
en ontwikkelingen in ons land. Zo zien we dat de moderne verzorgingsstaat te duur wordt en dat de
overheid zich steeds meer terugtrekt uit de zorg. Zelfredzaamheid en participatie in de
samenleving wordt belangrijker. En er ontstaat meer samenwerking tussen gemeenten en lokale
aanbieders van zorg en welzijn. Tot slot zijn er nog de nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT
en sociale media. Deze ondersteunen en versterken de ontwikkeling naar eigen regie en vergroten
de mogelijkheden van bijvoorbeeld e-health.
3. Waar zijn de scenario’s op gebaseerd?
Gemeenten kunnen niet op alle ontwikkelingen en trends invloed uitoefenen. De scenario’s zijn dan
ook gebaseerd op de verhouding tussen de bestuurlijke dimensie (in hoeverre houdt de gemeente
de regie in eigen hand) en de maatschappelijke dimensie (hoeveel initiatief en eigen
verantwoordelijkheid nemen de burgers zelf).
4. Hoe gaat de zorg in de wijken er mogelijk uitzien?
Er zijn drie toekomstscenario’s ontwikkeld:
 ‘De gemeente aan zet’; hierbij heeft de gemeente nagenoeg de volledige regie.
Ze richt sociale wijkteams in en focust op het voorkomen van onnodige zorg.
 ’De Gouden Driehoek’: gemeente, burgers en aanbieders van Wonen, Welzijn en Zorg
(WWZ) werken samen en hebben een gelijkwaardige inbreng.
 ‘Do it ourselves’: burgers regelen zelf hun zorg en ondersteuning en wisselen ervaringen uit
met inwoners van andere gemeenten. Overige partijen spelen slechts een kleine rol.
5. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze scenario’s?
Elk van de drie scenario’s kent zijn positieve en negatieve consequenties. Zo zullen in het eerste
scenario de gezondheidsverschillen verkleinen, maar de initiatieven van de burgers ook dalen. In
het derde scenario daarentegen, is veel ruimte voor lokale democratie. Maar krijgen burgers die
minder mondig zijn dan wel voldoende zorg en ondersteuning? Het tweede scenario lijkt de gulden
middenweg, maar hier zijn weer sterke twijfels over de keuzevrijheid van cliënten.
Daarbij geldt: wat voor de ene gemeente werkt, werkt voor de andere absoluut niet.
Bijvoorbeeld omdat de kerk grote invloed heeft op de bewoners. Of omdat een gemeente al erg
veel mantelzorgers kent de kans op overbelasting toeneemt. Kortom, de keuze voor de juiste zorg,
op het juiste moment op de juiste plek, moet dus per gemeente worden gemaakt.
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Wat zijn (toekomst)scenario’s?
Scenario’s zijn visionaire en plausibele verhalen die een samenhangend beeld schetsen van
ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk zijn. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar een
manier om zinvol en effectief over de toekomst na te denken, en om je eigen toekomst vorm te
geven. Daarom zijn scenario’s een hulpmiddel voor strategieontwikkeling.

Het scenario-instrument van Vilans
Vilans heeft twee redenen om te werken met toekomstscenario’s. Met de aankomende transitie
naar de nieuwe WMO, de Wlz en ZVW, stellen we onze expertise over de langdurende zorg graag
beschikbaar aan gemeenten. Daarnaast werken we met veel gemeenten samen: met deze
toekomstscenario’s kunnen we gezamenlijk nieuwe kennis ontwikkelen.
Vilans heeft de toekomstscenario-set ontwikkeld als instrument voor innovatie en planning;
ze helpen bij het verkennen van nieuw beleid voor de wijkgerichte zorg en ondersteuning.
Als innovatie-instrument geeft het zicht op kansen vanuit de externe omgeving,
als planningsinstrument geeft het richting aan strategische keuzes en beslissingen.
De scenario’s zijn geschreven met oog op het jaar 2022. Hoe ziet de nieuwe werkelijkheid van de
wijkgerichte zorg er over acht jaar uit?

De centrale vraag
De scenarioset richt zich op de volgende centrale vraag:
Hoe creëert de gemeente in een wijk of dorp de condities om ervoor te zorgen dat mensen zelf- en
samenredzaamheid benutten en ontwikkelen, en waar nodig formele zorg en ondersteuning krijgen?
Belangrijke deelvragen hierbij zijn:
1. Hoe kan burgerkracht maximaal worden ontwikkeld en hoe groeit zelfredzaamheid en
samenredzaamheid?
2. Hoe werken (informele en formele) actoren op welzijn, langdurende zorg en eerste lijn
(huisartsen, wijkverpleegkundigen) samen voor goede generalistische en specialistische
zorg op het niveau van de wijk, de gemeente of de regio? Hoe kunnen professionele
krachten op een integrale manier worden ingezet?
3. Hoe organiseert de gemeente politiek bestuurlijk draagvlak en betrokkenheid voor de
transitie naar de nieuwe WMO, de wet Wlz en ZVW (bij wethouders, gemeenteraad en
kiezers)?
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De ontwikkeling van de toekomstscenario’s
Vilans heeft in de maanden september en oktober 2013 drie toekomstscenario’s ontwikkeld voor
het wijkgericht werken met de nieuwe WMO, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de nieuwe ZVW.
Hierbij zijn de volgende stappen gezet:
1. Analyseren van relevante trends en ontwikkelingen
2. Vaststellen van de kritieke onzekerheden, ontwerpen van een assenkruis en kiezen van
kernelementen
3. Schetsen van drie conceptscenario’s
Vervolgens zijn de conceptscenario’s verder onderzocht en verrijkt in drie workshopsessies:
1. Een interne workshop ‘Vilansers kleuren de toekomst van de wijk in’ met medewerkers van
Vilans op 24 september 2013, om de eerste beelden verder in te kleuren en te verbinden
met de expertise van Vilans over de langdurende zorg.
2. Een externe workshop ‘Gemeenten (be)proeven de toekomst in de wijk’ met
vertegenwoordigers van drie gemeenten op 10 oktober 2013, om hun positionering ten
opzichte van de drie toekomstbeelden te bespreken en de implicaties van de scenario’s te
onderzoeken.
3. Een externe workshop met vertegenwoordigers van drie gemeenten op het In voor
Zorgsymposium ‘Zorg vormgeven in de wijk’ op 28 oktober 2013 om een quickscaninstrument voor positionering ten opzichte van de scenario’s te testen.

En hoe nu verder?
Om de resultaten van dit traject met het veld te kunnen delen zet Vilans twee stappen. Zo ligt er
voor u het rapport met daarin de uitgebreide trendanalyse (hoofdstuk 2), een omschrijving van de
drie scenario’s ‘de gemeente aan zet’, ‘de gouden driehoek’ en ‘do it ourselves’ (hoofdstuk 3) en
de consequentienanalyse van de scenario’s vanuit het perspectief van gemeenten (hoofdstuk 4).
Daarnaast organiseert Vilans voor gemeenten workshops ‘Denken in toekomstscenario’s’ voor het
veld. Ook is het mogelijk om in een wijk of gemeente het denken in scenario’s in te zetten als tool
om een toekomstbestendige samenwerking op te zetten.
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Trends en ontwikkelingen
In dit hoofdstuk vindt u de inventarisatie van de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van
invloed zijn op de centrale vraag van dit scenarioproject: hoe creëert de gemeente in een wijk of
dorp de condities om ervoor te zorgen dat mensen zelf- en samenredzaamheid benutten en
ontwikkelen, en waar nodig formele zorg en ondersteuning krijgen?
Om die vraag goed te beantwoorden zijn trends uit diverse domeinen van belang. Zo bespreken we
de relevante politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en de trends in het beleid van rijksoverheid en
gemeenten. Vervolgens komen de trends in de behoefte en wensen van burgers aanbod, net als de
ontwikkelingen bij aanbieders van wonen, welzijn en zorg. Demografische trends en de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn uiteraard ook relevant voor de toekomst van het
wijkgericht werken. En ten slotte worden de ontwikkelingen op sociaal-cultureel en technologisch
gebied besproken.

Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
Van een formele naar een buitengewone
democratie
De politieke representativiteit van het openbaar
bestuur verandert. Tijdens de verzuiling werden de
belangen van burgers behartigd door maatschappelijke
organisaties en politieke vertegenwoordigers uit de
bijbehorende zuilen. Met de ontzuiling werden de
banden van burgers met hun vertegenwoordigers losser, wat tot grotere bestuurlijke afstand
leidde. De afnemende partijbinding, toenemende volatiliteit en opkomst van de mondige burger
vragen om een nieuwe invulling van politieke representativiteit. Eens in de vier jaar verkiezingen
wordt niet meer voldoende legitimerend geacht. Burgers willen meer invloed op beleid dat hen
aangaat (Bovens 2007).

Mede als gevolg van voortschrijdende individualisering en informalisering is een ontwikkeling
gaande van een formele naar een buitengewone democratie. Enerzijds hebben we de gewone
representatieve formele democratie waarin onze volksvertegenwoordigers de belangen van de
kiezers vertegenwoordigen. Tegelijkertijd ontstaat de buitengewone democratie. Deze kenmerkt
zich door initiatieven van groepen burgers die hun persoonlijke keuzes of dromen najagen.

Beleid rijksoverheid
Decentraliseren en bezuinigen
Na ruim een halve eeuw dreigt de moderne verzorgingsstaat onbetaalbaar en onbeheersbaar te
worden. De komende jaren zal een deel van de arrangementen van de verzorgingsstaat
gedecentraliseerd worden, met kleinere budgetten. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf maar
maakt deel uit van een voortschrijdend proces van modernisering van de sociale zekerheid, waarin
nieuwe vormen van solidariteit en wederkerigheid in discussie zijn (Radar en Divosa 2013). Er is een
8

historische ontwikkeling zichtbaar van de klassieke, overwegend verticale staatsarrangementen, via
marktsturing, naar de horizontaliteit die kenmerkend is voor de huidige ‘netwerksamenleving’ (RMO
2013).1
Het idee is, dat de doeltreffendheid van de dienstverlening toeneemt wanneer overheidstaken op
een lager bestuursniveau worden uitgevoerd. De verwachting is ook, dat gemeenten de
bestuurstaken goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren. En dat lokale overheden beter kunnen
inspelen op de behoeften van individuele burgers doordat de gemeenten directer met de
samenleving in contact staan.
Om financiële redenen trekt de overheid zich steeds meer terug uit de thuiszorg, kinderopvang en
ouderenzorg. Participatie en zelfredzaamheid worden nu weer de norm. Het nieuwe stelsel van
ondersteuning en zorg leidt tot meer aandacht voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering
(Regeerakkoord 2012).








Er wordt een groter beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht, onder
meer door versterking van het sociaal netwerk. De overheid wil de civil society stimuleren
en de gemeenschapszin (noaberschap) versterken, zowel reëel als virtueel. In de toekomst
wordt solidariteit minder via de overheid en meer vanuit de samenleving georganiseerd.
De overheid wacht een rol als ‘bewaker van het speelveld’ (RMO 2013).
Met de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe WMO in 2015 voert de
rijksoverheid drie grote decentralisaties uit. Alle jeugdvoorzieningen (jeugdzorg en jeugd
GGZ) gaan naar de gemeenten, de extramurale ondersteuning, begeleiding en dagbesteding
worden uit de AWBZ overgeheveld naar de nieuwe WMO en zoveel mogelijk mensen moeten
naar vermogen werken en in de samenleving participeren. Vanaf 2015 worden gemeenten
integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning.
De trend in de drie transities is normaliseren in plaats van problematiseren. 2 De resterende
kern-AWBZ gaat over in de Wet langdurige zorg (Wlz), die een verzekerd recht op de
zwaardere intramurale zorg voor gehandicapten en ouderen omvat. Ook woningcorporaties
komen onder directe aansturing van gemeenten.
M.i.v. 2015 gaat de wijkverpleging en persoonlijke verzorging van de AWBZ naar de ZVW.
Daarmee komen verpleging én verzorging onder verantwoordelijkheid van de
zorgverzekeraars.
Door flinke bezuinigingen op rijksniveau zijn er in de toekomst veel minder financiële
middelen beschikbaar voor de langdurige ondersteuning en zorg, zowel intra- als
extramuraal. Voorgenomen bezuinigingen op taken en verantwoordelijkheden zijn
bijvoorbeeld: 40% op huishoudelijke zorg, 25% op begeleiding en verzorging en 40% op
doelgroepenvervoer.3

1

De netwerksamenleving verschilt essentieel van de samenleving zoals we die kenden. Die essentie is namelijk
niet meer het bestaan van instanties of zelfs maar maatschappelijke knooppunten, maar het verkeer tussen
die knooppunten. Dat verkeer bepaalt waar zich een knooppunt manifesteert, niet andersom. Er is geen
machtscentrum, geen cockpit van waaruit het verkeer geregeld wordt. De steeds ruimer beschikbare
informatie- en communicatietechnologie geeft de samenleving nog sterker het karakter van een netwerk
(RMO 2013).
2

Nederland beleeft dezer jaren de grootste transformatie ooit in de moderne verzorgingsstaat. Rijk en
provincies dragen verantwoordelijkheden op het gebied van langdurige zorg, jeugd en werk ter waarde van 16
miljard euro over aan de gemeenten. Niet het hele bestaande budget komt mee: de taakstellingen variëren
van 5 tot 75% (RMO 2013).
3

Het doelgroepenvervoer is op dit moment erg versnipperd. Er zijn vervoersvoorzieningen vanuit de WMO,
AWBZ, ZVW (zittend ziekenvervoer, rolstoelafhankelijk), WSW, WIA en er is Leerlingenvervoer en Valys.
Toeleiding naar het openbaar vervoer en integraal denken bij indicering door gemeenten heeft de
staatssecretaris laten inventariseren (Ministerie van VWS 2013).
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Door het extramuraliseren van de Zorg Zwaarte Pakketten 1, 2, en (gedeeltelijk) 3 en 4
(ZZP) worden 150.000 (oudere) mensen met beperkingen voortaan thuis geholpen
(VNG 2013).
Er is een beweging in gang gezet van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag:
met meer accent op preventie en een gezonde leefstijl. Door meer aandacht voor informele
zorg in de nulde lijn, is minder zorg nodig vanuit de duurdere eerste of tweede lijn.
De gevolgen van deze ontwikkelingen voor de in de jaren negentig van de vorige eeuw
ingezette marktwerking zijn nog onduidelijk. Vraag is bijvoorbeeld of, vanwege de nieuwe
inkoopmacht van gemeenten en de noodzaak tot samenwerking, de marktwerking op z’n
retour is?

Beleid gemeenten
Decentralisatie van de verzorgingsstaat
De centralistische gedachte waarbij de samenleving zich naar de overheid richt, laat zich steeds
moeilijker in de huidige realiteit wringen. De taken en verantwoordelijkheden die op gemeenten
afkomen en de complexiteit van de materie dwingen gemeenten om de krachten te bundelen.
Resultaten komen alleen tot stand wanneer problemen en kansen in samenwerking met partners in
de samenleving – maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven – worden opgelost en
vormgegeven. Horizontale verhoudingen zijn leading, en macht en hiërarchie leiden niet meer
vanzelf tot gezag. Door de voortgaande digitalisering zijn partners steeds meer op de hoogte van
elkaars bestaan en belangen. Binnen die complexe constellatie moeten gemeenten hun
verantwoordelijkheid nemen, afhankelijk van de aard van het beleidsproces, nu eens in een
voorwaardenscheppende, dan weer in een regisserende rol (Futureconsult 2013a).
Gemeenten krijgen een zeer ruime beleidsvrijheid voor de concrete invulling van de
gedecentraliseerde voorzieningen met als gevolg grotere verschillen in ondersteuning en zorg
tussen gemeenten onderling.
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Het is aan de gemeenten om uitvoeringsorganen op te zetten die aansluiten bij de
verschillende verwachtingen en eisen. Hoe kan de gemeente in dit proces regie voeren?
De eisen nemen toe, terwijl de mogelijkheden om te sturen afnemen. Om beleid te vormen
en uit te voeren wordt de inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties steeds
belangrijker. De verhoudingen met externe partijen veranderen, veel gemeenten moeten
zich meer als netwerkorganisatie opstellen. In de bedrijfsvoering en de samenwerking met
partners kiezen veel gemeenten ervoor zich voortaan als regiegemeenten op te stellen
(VNG 2012).
De samenleving waarvoor de gemeenten ooit als bestuurslaag ontworpen zijn, bestaat niet
meer. Maatschappelijke veranderingen hebben tot grote onzekerheid geleid over identiteit
en ontwikkelingsrichting van de onderste bestuurslaag. Die onzekerheid zit niet in de
externe ontwikkelingen. Bezuinigingen, schaalvergroting, digitalisering, vergrijzing en
verduurzaming zullen de komende decennia in belangrijke mate bepalen hoe de gemeente
eruit zal komen te zien.
Veel onzekerder en fundamenteler zijn de keuzes die gemeenten gaan maken. Gaan zij
voor fusie of voor een shared services model? Is het stadhuis in 2030 een gemeenschapshuis
of een kantoor? Welke rol pakt de gemeente op in de netwerksamenleving? Wie maakt
beleid met digitale inspraak? (Futureconsult 2013a)
Omwille van efficiëntie en kostenbesparing vindt er al jaren een proces van
schaalvergroting plaats bij organisaties met een publieke taak. Veel gemeenten,
woningcorporaties en instellingen voor welzijn en zorg zijn de afgelopen jaren gefuseerd
tot grotere eenheden. De verwachting is dat schaalvergroting zal doorzetten, vooral bij
organisaties waaraan die tot nu toe voorbij is gegaan. Dat heeft gevolgen voor de manier
waarop burgers bediend worden. De regering hanteert het langetermijnperspectief van
gemeenten met tenminste honderdduizend inwoners. Aan het eind van deze regeerperiode
zou het aantal gemeenten al met 100 moeten dalen naar 300 (Futureconsult 2013b,
Regeerakkoord 2012).
De drie transities brengen fundamentele veranderingen met zich mee in visies, beleid en
uitvoering op lokaal niveau. Er zijn – ondanks de bezuinigingen – grote kansen om krachten
te bundelen en een kwaliteitsslag te maken (‘Beter voor minder’). De nieuwe visies nemen
(het perspectief van) burgers in hun sociale context als uitgangspunt en gaan uit van wat
mensen zelf in de maatschappij kunnen betekenen. Met als uiteindelijke doel: de juiste
ondersteuning en zorg op het juiste moment op de juiste plek (niet teveel en niet te
weinig).

© VILANS 13-02-2014 | Wijkgericht werken met de nieuwe WMO, AWBZ en ZVW

11







De drie transities vragen om een ‘kanteling’ bij alle partijen: een fundamentele omslag van
claim- en aanbodgericht werken naar vraag- en resultaatgericht werken. Zelfredzaamheid
en participatie staan centraal, in plaats van hulpmiddelen en voorzieningen. Dit vereist een
cultuurverandering bij medewerkers van gemeenten en aanbieders van welzijn en zorg en
een aanpassing van het verwachtingspatroon bij burgers.
De kanteling betekent ook een ‘herkokering’ naar meer wijk- en vraaggericht werken over
de grenzen van domeinen heen. De gemeente geeft ruimte, activeert, regisseert en
faciliteert en stimuleert het gebruik van zogenaamde ‘voorliggende voorzieningen’.
Partijen zijn op zoek naar een nieuwe onderlinge balans in verantwoordelijkheden:
burgers, lokale overheden, zorgverzekeraars en maatschappelijke partners uit de profit en
non-profit sector. Dit gaat gepaard met allerlei nieuwe (meng)vormen van inrichting,
sturing en bekostiging van publieke voorzieningen.
Niet alleen ontstaan er nieuwe verbindingen in de wijk, maar er ontwikkelen zich ook
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in de regio, zoals bijvoorbeeld
‘Brabantstad’ en ‘Parkstad Limburg’ (zogenaamd ‘netwerkbestuur’).
Een deel van de gemeenten voert experimenten uit met generalistische sociale wijkteams
(SWT). Deze ontwikkeling wordt door het rijk financieel gestimuleerd met 50 miljoen euro
en door de VNG transitiebureaus inhoudelijk ondersteund. Gemeenten zoeken naar nieuwe
vormen van inrichting, sturing en bekostiging van de sociale wijkteams in relatie tot de
nulde en eerste lijn. Een belangrijke vraag is hoe generalistische (breedte) en
specialistische (diepte) ondersteuning en zorg zich tot elkaar (moeten) gaan verhouden.
Als gemeenten de ondersteuning en zorg gaan inkopen en betere resultaten tegen lagere
kosten willen bereiken, zullen zij veel aandacht willen besteden aan het meten van en
sturen op resultaten, bijvoorbeeld met maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA) en
met indicatoren die voldoen aan het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden).
Ook zullen gemeenten zoeken naar vormen van bekostiging op basis van het resultaat voor
een populatie. Bij populatiebekostiging ligt een grote uitdaging op het gebied van meten en
toerekenen van en afrekenen op resultaten.

Behoeften en wensen van burgers
Integrale ondersteuning en zorg dichtbij
Mensen met langdurige lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperkingen willen
zo lang mogelijk thuis wonen. Zij hebben behoefte aan niet verkokerde, integrale ondersteuning en
zorg dichtbij door een beperkt aantal bekende personen. Veel mensen met langdurige beperkingen
willen meer eigen regie, bijvoorbeeld in de vorm van een PGB.
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Er komen steeds meer kleinschalige burgerinitiatieven van onderop op het gebied van
ondersteuning en zorg, zoals zorgcoöperaties, zowel op het platteland (Elsendorp,
Hoogeloon) als in de steden (StadsdorpZuid). Deze initiatieven willen en kunnen – beter dan
de grote instellingen – tegemoet komen aan de behoeften en wensen van de mensen in hun
gemeenschap.
Behoeften, wensen en mogelijkheden van (groepen) burgers verschillen.
o Dikwijls wordt globaal een verhouding 80 – 15 – 5% aangenomen voor huishoudens,
die resp. zelfstandig en zelfredzaam zijn (80%), huishoudens met lichte
problematiek die basisondersteuning behoeven (15%) en huishoudens waar de
problemen dermate gecompliceerd, breed of specifiek zijn, dat gespecialiseerde
zorg nodig is (5%) (KPMG Plexus e.a. 2013).

Wijken waar relatief veel laagopgeleide mensen wonen en die gekenmerkt worden
door een lage sociaaleconomische status (SES) scoren minder goed op leefbaarheid
en sociale cohesie, dan wijken waar veel hoogopgeleiden wonen. In door individuen
gevormde sociale netwerken mengen hoog en laagopgeleiden steeds minder
(SCP 2009).
o Motivaction (2009) maakt onderscheid tussen minder zelfredzame, pragmatische en
maatschappijkritische zorgcliënten.
In zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ en met behulp van wijkscans en lokale of regionale
volksgezondheid toekomstverkenningen (VTV) worden de individuele en collectieve
behoeften, mogelijkheden en beperkingen van burgers nader onderzocht.
o



Aanbieders van wonen, welzijn en zorg
Positie kiezen in de gouden driehoek
In reactie op de institutionele logica, waarin problemen en zorgverlening centraal staan,
ontwikkelen zich allerlei initiatieven om de zorg meer in eigen hand te nemen. In Nederland zijn er
op dit moment bijvoorbeeld zo’n 104 zogenaamde Thomashuizen4 en zo’n 40 zorgcoöperaties,
met allerlei mengvormen van professionele, vrijwillige en mantelzorg. Onder het motto do it
ourselves verschuift regie en eigenaarschap van publieke voorzieningen van de overheid en de
instituties naar de de samenleving.5
Met het landelijk opererende Buurtzorg, met inmiddels 6000 werknemers, namen wijkverpleegkundigen en –ziekenverzorgenden het initiatief tot kleinschalige autonome teams, die met een
minimum aan overhead zelf verantwoordelijk zijn voor de professionele zorg in hun buurt.
Grote zorginstellingen (VVT, GZ, GGZ) hebben – mede gestimuleerd door het succesvolle Buurtzorg
– de afgelopen jaren ook al steeds meer ingezet op wijkgericht werken in zelfsturende teams van
professionals met meer handelingsruimte en verantwoordelijkheid. Tegelijk moeten ook zij flink
bezuinigen.
Zogenaamde ‘grenswerkers’ of ‘alliantiewerkers’ brengen nieuwe vormen van samenwerking tussen
(medewerkers van) gemeenten en (bestuurders en professionals van) organisaties voor wonen,
welzijn en zorg op gang.
 In de zogenaamde ‘gouden driehoek’ wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingsvormen op
wijkniveau tussen gemeente, burgers en organisaties voor wonen, welzijn en zorg. Ook
huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen worden hier actief bij
betrokken. De wijkverpleging wordt steeds vaker gezien als schakel tussen het medische en
sociale domein. In 2014 komt er 250 miljoen euro voor versterking van de wijkverpleging
beschikbaar.
4

In een Thomashuis wonen acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Het huis wordt geleid door
een echtpaar met een professionele achtergrond in de gehandicaptenzorg, die zelf ook in het huis wonen.
Zij zijn franchisenemers binnen richtlijnen en kwaliteitseisen van Thomashuizen, maar kunnen direct en naar
eigen inzicht inspelen op de zorgvraag van de bewoners. Met de formule van de Thomashuizen worden nu ook
kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie opgezet onder de naam ‘De Herbergier’.
5

De RMO (2013) beschouwt de burgerinitiatieven vooralsnog als nicheplayers: de hoofdstroom is nog steeds die
van de klassieke instituties voor zorg en welzijn en van ‘het huis van Thorbecke’. Maar “professionals en
gezagsdragers voelen zich onzeker. Dat doet vermoeden dat fenomenen zoals bewonersbedrijven en
zorgcoöperaties en de opleving van de regionale ‘trots’ voorboden zijn van een omvangrijker institutionele
omwenteling. De oude verticale structuren worden uitgedaagd door de nieuwe, horizontale.”
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Ook professionals moeten een cultuuromslag maken naar wijk- en vraaggericht werken en
het sociale netwerk versterken. Het leren kijken en handelen vanuit mogelijkheden en
kansen bij burgers en hun sociaal netwerk betekent een andere samenwerkingsverhouding
tot cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers en vereist nieuwe competenties.
In de overgangsfase zal grote behoefte zijn aan leren van en met elkaar.
Meerdere initiatieven ondersteunen dit leerproces, zoals de ‘Andere Handen Community.’6
Met steun van de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken is in 13 steden het
experiment ‘De gezonde wijk’ uitgevoerd. Een e-boek met onder meer een MKBA biedt een
handreiking aan andere gemeenten om de veelbelovende gezamenlijke aanpak van
gezondheidsachterstanden in bijvoorbeeld Utrecht Overvecht na te volgen (Gezonde wijk in
praktijk 2012). De gemeente Utrecht sloot met zorgverzekeraar Achmea het convenant
‘Utrecht Gezond’ af. Volwassen inwoners van Overvecht gingen meer bewegen, de
zorgkosten daalden met 4% en het overgewicht onder kinderen in de basisschoolleeftijd
daalde van 26 naar 20%.
En hoe zullen (samenwerkende) gemeenten omgaan met grote organisaties voor wonen,
welzijn en zorg en tweedelijns voorzieningen die de gemeentegrenzen overschrijden?

Demografische trends
Onzekerheid over groei en krimp in regio’s
In de ontwikkeling van de regionale behoeften aan wonen, werken en mobiliteit tot 2040 is de groei
op vele fronten voorbij (Planbureau voor de Leefomgeving 2011).





Het ruimtelijke beleid in Nederland krijgt te maken met drie typen regionale ontwikkeling.
Sommige delen van Nederland kunnen vrij zeker zijn van groei, anderen vrij zeker van
krimp. Maar in een groot deel van Nederland is zowel groei als krimp mogelijk, afhankelijk
van de economische en internationale ontwikkelingen.
De aanhoudende huishoudenverdunning is een belangrijke factor voor de woningbehoeften.
Door de vergrijzing neemt de potentiële beroepsbevolking in omvang af. De
werkgelegenheid uitgedrukt in het aantal arbeidsplaatsen zal in grote delen van ons land
gaan stabiliseren of afnemen, het eerst in de perifere regio's. De werkgelegenheid zal zich
gaan concentreren in de stedelijke regio's, met name in Midden Nederland en de Randstad.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Omgaan met vergrijzing, ontgroening en schaarste
Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de (beroeps)bevolking wordt – met name in de
ouderenzorg – schaarste aan verzorgenden en verpleegkundigen verwacht. Tegelijkertijd worden
aan de inhoud van hun competenties andere eisen gesteld. Door in te zetten op preventie, zelf- en
samenredzaamheid en arbeidsbesparende technologie kan de groei van de vraag naar verzorgenden
en verpleegkundigen worden ingeperkt (RVZ 2010).

6

‘Andere Handen Community’ betrekt zorgmedewerkers bij de toekomst van hun vak. De digitale
ontmoetingsplek nodigt werkers in de primaire zorg uit om met en van elkaar te leren hoe hun professie
verandert als zij aanvullend gaan werken op wat cliënten en hun netwerk zelf kunnen doen. Het zelfsturend
vermogen van zorgwerkers vormt het vertrekpunt voor de ‘Andere Handen Community’. In twee jaar tijd zijn
3.500 medewerkers aangesloten bij dit lerend verband.
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Het ‘nieuwe werken’ gaat uit van flexibel gebruik van ruimte en tijd. Een groeiend deel van
de Nederlandse bevolking gaat steeds flexibeler om met werktijden en -plaatsen. Onzeker
is de mate waarin arbeid nog gaat plaatsvinden op kantoor, thuis of op zogeheten third
places. Trends als duurzaamheid, vergrijzing en daardoor gevraagde mantelzorg, en
technologische mogelijkheden als virtual offices zullen verblijf op kantoor eerder
tegenwerken dan bevorderen. (Bakas 2009 en CBS 2010)
De arbeidsparticipatie van vrouwen groeide van 54% in 2005 naar 60% in 2010. De
verwachting is dat deze groei doorzet. Wel hebben vrouwen behoefte aan meer flexibele
werkvormen. De vraag naar (thuis)werken op aangepaste tijden neemt hiermee verder toe
(CBS 2010).
De tegenstellingen tussen hoog- en laag opgeleiden op de arbeidsmarkt worden groter.
Het aantal hoogopgeleiden in Nederland neemt toe, maar tweederde van de beroepsbevolking is nog altijd middelbaar of laagopgeleid. Uit cijfers van het SCP (2009) blijkt,
dat mensen met een laag opleidingsniveau minder kans hebben op werk, minder sociale
betrokkenheid tonen en een lagere levensverwachting hebben door een gemiddeld
ongezondere leefstijl.

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Opnieuw uitvinden van de civil society
Het hogere ideaal – eigentijds idealisme – krijgt via andere lijnen vorm dan voorheen. Dit maakt dat
de civil society opnieuw moet worden uitgevonden (Van den Brink 2012).




De nieuwe vrijwilliger heeft minder tijd. Vrijwilligerswerk moet passen bij vele andere
bezigheden. Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk zijn daarom flexibel, kortdurend en ook
vaker in groepsverband. Een relatief nieuw fenomeen is vrijwilligerswerk vanachter de
computer. Voorbeelden zijn e-buddies die mailen met zorgvragers. (Futureconsult 2013a)
Er ontstaan allerlei marktplaatsen waarop vraag en aanbod van vrijwillige hulp en
ondersteuning worden gematched. Soms gaat het om ruil en spaarmogelijkheden,
bijvoorbeeld bij ‘We helpen’.
Het ‘nieuwe winkelen’ (Internetshoppen) – plaats- en tijdonafhankelijk winkelen verandert het koop- en winkelgedrag van consumenten. In de winkelcentra zullen
reisbureaus, bruin- en witgoedzaken, cd-winkels, boekhandels en videotheken zelfs
grotendeels uit het straatbeeld verdwijnen. (Ontwikkelingskader detailhandel 2012).
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Technologische ontwikkelingen
Ondersteunen en versterken van zelf- en samenredzaamheid
De netwerksamenleving wordt gekenmerkt door een kenniseconomie, gebaseerd op technologie,
informatie en toegang tot (internationale) netwerken (RMO 2013).




De zich snel ontwikkelende nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT en sociale media
ondersteunen en versterken de ontwikkeling naar eigen regie, eigen kracht en
netwerkvorming (zelf- en samenredzaamheid).
Nieuwe toepassingen op het gebied van domotica, ICT en sociale media vergroten de
mogelijkheden van zorg op afstand, e-health en ruildiensten (‘We helpen’).
Een goede digitale registratie van gegevens en onderlinge informatie-uitwisseling is een
belangrijke voorwaarde om integraal wijk- en resultaatgericht te kunnen werken.
Leerervaringen van de moeizame ontwikkeling en toepassing van het EPD kunnen hierbij
van dienst zijn.

Al deze trends en ontwikkelingen samen schetsen de complexe context waarin zorg en
ondersteuning op lokaal niveau vorm krijgt. Om vervolgens tot een set toekomstscenario’s te
komen, hebben we geanalyseerd welke trends de meeste impact zullen hebben en welke het meest
onzeker zijn. Ook is bekeken op welke ontwikkelingen gemeenten wel en niet invloed kunnen
uitoefenen. Op basis van deze kritische onzekerheden zijn we gekomen tot een assenstel met
diverse scenario’s die in het volgende hoofdstuk zijn uitgewerkt.
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Drie toekomstscenario’s
Uit de trendanalyse in het vorige hoofdstuk zijn twee kritieke onzekerheden geselecteerd. Kritische
onzekerheden kan als volgt worden omschreven: we weten niet waar het naar toe gaat of waar men
naar toe wil en toch hebben deze onzekerheden een grote invloed op de toekomstige invulling van
het wijkgerichte werken met de nieuwe WMO, de Wlz en de ZVW.

Het assenstelsel
Deze kritieke onzekerheden zijn op twee assen geprojecteerd in onderstaande figuur.
De bestuurlijke dimensie op de verticale as geeft het perspectief weer van de gemeentes bij de
transitie naar de nieuwe WMO, de Wlz en de ZVW. Hierbij staat een sterk sturende en regisserende
gemeente tegenover een voorwaardenscheppende, faciliterende en ruimte gevende gemeente.
De maatschappelijke dimensie op de horizontale as geeft de houding en inzet van de burgers weer.
Aan het ene uiterste tonen de burgers veel eigen initiatief en verantwoordelijkheid, aan het andere
uiterste stellen de burgers zich meer afwachtend op, zij achten de gemeente, zorgverzekeraars en
aanbieders van wonen, welzijn en zorg verantwoordelijk voor goede ondersteuning en zorg.
Door de combinatie van de twee dimensies ontstaan vier kwadranten voor vier mogelijke
toekomstscenario’s. Daarvan werken we er drie uit7. De drie beelden vormen een kapstok om zo
open mogelijk over de sturing en inrichting van de ondersteuning en zorg op lokaal niveau in 2022
na te denken. In ieder toekomstbeeld is een andere partij initiatiefrijk: de gemeente (A),
de aanbieders van wonen, welzijn en zorg (B) of de burgers (C).
Om de scenario’s goed met elkaar te vergelijken is voor elk scenario een aantal kernelementen
uitgewerkt. Op basis van de trendanalyse is voor de volgende kernelementen gekozen:
1. De rol van gemeenten: visie, beleid, uitvoering, bekostiging.
2. De rol van burgers: vormgeven van zelf- en samenredzaamheid en solidariteit vanuit de
samenleving.
3. De rol van maatschappelijke organisaties in wonen, welzijn en zorg en in de profit sector,
zowel op het niveau van bestuurders, als op het niveau van professionals.
4. De rol van zorgverzekeraars: inkopers van huisartsenzorg en straks ook van wijkverpleging
en mogelijk persoonlijke verzorging.
5. Samenwerking tussen professionals in wonen, welzijn en zorg, (nieuwe) vrijwilligers en
mantelzorgers.
6. Samenwerking tussen generalistische en specialistische zorg en ondersteuning.
7. Samenwerking op regionaal niveau tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en
burgers onderling.

7

Vooralsnog hebben we er voor gekozen om scenario ‘D’, met veel burgerinitiatief en een sterk
sturende gemeente, niet uit te werken. Dat wil niet zeggen dat we dit scenario niet realistisch
achten. Het is wel complex scenario dat op het eerste gezicht neigt naar conflict en spanning.
Het paste niet binnen het tijdspad van dit project om het scenario uit te werken, maar indien de
behoefte er is werken we ook dit scenario graag verder met u uit.
© VILANS 13-02-2014 | Wijkgericht werken met de nieuwe WMO, AWBZ en ZVW

17

Met informatie en inspiratie uit de trendanalyse, de literatuur en de sessies met experts hebben we
de drie scenario’s ingekleurd. Ieder scenario bestaat uit een beschrijving van de hoe de zeven
kernelementen uitwerken in dat specifieke scenario. Vervolgens wordt in het kader een voorbeeld
dat past binnen dit scenario uit de huidige praktijk. De scenario’s eindigen met een aantal
verwijzingen naar andere kennisproducten die Vilans heeft ontwikkeld en die relevant zijn binnen
een dergelijk scenari0.

18
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Scenario A | De gemeente aan zet
In scenario A passen de gemeenten die in 2013 al ver op weg zijn met experimenten met
generalistische sociale wijkteams. Zij hebben een visie en beleid uitgewerkt voor de inrichting,
sturing en bekostiging van de sociale wijkteams in relatie tot de nulde, eerste en tweede lijn.
Vanuit deze teams wordt de burgerkracht versterkt en de relatie met huisartsen als partner in de
eerste lijn verstevigd. De werkprocessen tussen de teams en de gemeentelijke dienstverlening
worden lean & mean ingericht.
De gemeente zet alle uitvoerende diensten op afstand en houdt een kleine kern van strategen in
huis die relaties met alle uitvoerende partijen onderhouden. Via aanbesteding selecteert de
gemeente twee aanbieders van generalistische sociale wijkteams, de marktwerking krijgt hiermee
een andere invulling. Selectiecriteria zijn versterking burgerkracht, vraaggerichtheid, kwaliteit,
effectieve samenwerking tussen professionals en een resultaatgerichte aanpak. De aanbieders
worden geprikkeld om zo veel mogelijk gebruik te maken van de zelf- en samenredzaamheid van
burgers en zo weinig mogelijk professionele hulp in te zetten.
De gemeente regelt een vast toegangspunt (fysiek en digitaal) voor burgers en een
informatiesysteem waarmee gegevens veilig kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld, ook met
andere nieuwe lokale domeinen als participatie, passend onderwijs en jeugdzorg. Burgers zijn niet
vrij in hun keuze voor een aanbieder van ondersteuning en zorg. Waar mogelijk wordt dagbesteding
voor verschillende groepen samen opgezet.
De integrale sociaal werkers in de sociale wijkteams hebben veel regelruimte om vragen te
signaleren, te verhelderen en op een breed scala van domeinen te helpen oplossen. Zij zijn goed
toegerust om het zelfoplossend vermogen van burgers aan te spreken. De generalistische
professionals werken zoveel mogelijk volgens het principe ‘Eén huishouden, één plan,
één hulpverlener’ en verwijzen - indien nodig - door naar, of verlenen toegang tot, meer
specialistische ondersteuning en zorg.
De generalistische sociale wijkteams werken nauw samen met de huisartsen en met de wijkteams
voor verpleging en verzorging. Van sommige sociale wijkteams maken ook praktijkondersteuners
huisartsen (POH’ers) deel uit, die veel voeling met de leefwereld van (chronische) patiënten en
ouderen hebben. Om overbelasting van de informele zorg te voorkomen geven alle professionals
veel aandacht aan mantelzorgondersteuning.
Over een goed afgestemde financiering van de sociale en zorgwijkteams maakt de gemeente
afspraken met de zorgverzekeraar en de uitvoerder van de wet Wlz. De gemeente sluit met de
zorgverzekeraar ook een convenant ‘Gezonde wijken’ af, waarmee burgers – juist ook uit de lagere
sociale klassen – worden gestimuleerd tot meer bewegen en een gezonde leefstijl. De sociale
wijkteams worden bekostigd op basis van resultaat voor de populatie. Met wijkscans worden de
behoeften van burgers onderzocht, met behulp van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA)
stuurt de gemeente op resultaat. Ontschotting tussen de drie in 2015 gedecentraliseerde domeinen
(WMO, Jeugdzorg en Participatiewet) versterkt de verkleining van de sociaal economische
gezondheidsverschillen.
Gemeenten fuseren om beter te kunnen regisseren. Ook organiseren zij regionale
uitvoeringsdiensten, waar wordt samengewerkt voor de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet en
waar samen wordt opgetrokken naar zorgverzekeraar(s) en provincie.

20

© VILANS 13-02-2014 | Wijkgericht werken met de nieuwe WMO, AWBZ en ZVW

21

WIJeindhoven-generalisten nemen alle leefgebieden in ogenschouw
“WIJeindhoven is een nieuwe manier van werken in het sociale domein. Mensen komen vaak in de
problemen omdat het gewone leven niet op orde is. Hulpverleners kijken vanuit één gezichtspunt
naar de problemen. WIJeindhoven doet dat vanuit een totale visie en neemt alle leefgebieden in
ogenschouw. Daarom heten de WIJeindhoven-werkers generalisten.
Je ziet de problemen vaak vanzelf verminderen als er rust komt in de financiën, de woonsituatie of
de structuur in iemands leven. Generalisten stimuleren mensen de regie over hun leven weer op te
pakken. Welke stappen kunnen ze zelf zetten om hun zaken op te lossen? De weerbaarheid bij
tegenslag en chaos in deze ingewikkelde maatschappij willen we vergroten, mensen niet
behandelen als probleemgevallen, maar als echte mensen. Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te
maken met moeilijke situaties. WIJeindhoven richt zich daarom op iedereen met grote en kleine
vragen, zelfredzame en minder zelfredzame. Ook de hulpverlening moet slagvaardiger worden.
Hulpverleners lopen vast op de grenzen van hun vakgebied. In 2015 moet WIJeindhoven over de
hele stad uitgerold zijn.
Vergeleken met sociale wijkteams in andere steden gaan wij heel ver. Andere steden beperken
zich tot de jeugd of de ‘multiprobleemgezinnen’. WIJeindhoven omvat alle doelgroepen: van jong
tot oud en van tijdelijke tot langer durende hulp. Maar iedere wijk is anders, daarom zullen ook de
samenkracht en burgerinitiatieven overal weer anders zijn.”
(interview met de Eindhovense wethouder van Welzijn, Zorg, Onderwijs en Jeugdbeleid Lenie
Scholten in: “…maar heb je het ook nodig?”, Stand van zaken WIJeindhoven, oktober 2013).

Meer weten over
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Nieuwe arrangementen in Dagactiviteiten en/of Arbeidsmatige dagbesteding,
die u inspiratie en houvast bieden om het gesprek met zorgorganisaties en werkgevers in
uw gemeente gefundeerd aan te gaan?
Hoe Vilans huisartsen een Toolkit biedt, die een rol willen spelen in het voorkomen van
overbelasting van mantelzorgers in uw gemeente?
Hoe de Stips in Groningen succesvolle steun- en informatiepunten in de wijk zijn geworden
waar bewoners graag komen?
Vilans ontwikkelt en valideert kennis – samen met u - in het scenario ‘De gemeente aan zet’!
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Scenario B | De gouden driehoek
In scenario B is veel ruimte voor initiatiefrijke aanbieders van Wonen, Welzijn en Zorg (ook de
eerstelijnszorg), zowel op bestuurlijk als op professioneel niveau. Zij nemen het voortouw in de
samenwerking in de ‘gouden driehoek’ op wijkniveau. Goud betekent dat er voor alle drie de
partijen – WWZ-organisaties, burgers en gemeente – wat inzit. De gemeente is een van de spelers,
niet de spelbepaler, en de burgers gaan steeds meer zelf doen. Dienend leiderschap van alle drie
de partijen maakt gelijkwaardigheid in de gouden driehoek mogelijk.
In dit scenario initiëren en organiseren de aanbieders van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)
multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau, zij stimuleren burgers tot meer onderlinge
hulpverlening en zetten de gemeente en de zorgverzekeraars aan tot het scheppen van
voorwaarden ter versterking van de civil society en een gezonde wijk.
‘Alliantiewerkers’ vanuit de WWZ-sector - ook uit de eerste lijn, gehandicaptenzorg en GGZ nemen het voortouw tot het smeden van multidisciplinaire allianties op wijkniveau. Zij bouwen
voort op de samenwerking waarmee zij al aan het eind van de 20 ste eeuw begonnen, met als doel
zelfstandig wonen voor langdurige zorggebruikers mogelijk te maken. De alliantiewerkers
versterken het onderling vertrouwen, proberen (belangen)tegenstellingen te overwinnen en zoeken
naar gemeenschappelijkheid.
De samenwerkende WWZ-organisaties investeren flink in integrale wijkgerichte ondersteuning en
zorg. Bestuurders en huisartsen maken afspraken met de gemeente en de zorgverzekeraars over
financiering van de wijkgerichte woon-, zorg- en welzijnsdiensten. De gemeente hanteert een
budgetplafond, daarvan moeten de aanbieders het doen.
De gemeente voert een ondersteunend en versterkend WMO- en gezondheidsbeleid. Zo zorgt de
gemeente voor multifunctionele wijkgebouwen van waaruit zelfsturende wijkteams van
professionals in wonen, welzijn en zorg, samen met huisartsen en praktijkondersteuners, hun werk
doen en burgers elkaar ontmoeten.
De alliantiewerkers nemen het initiatief tot buurtsociëteiten, waar mensen elkaar kunnen treffen
en informatie kunnen uitwisselen. De sociëteit is een aparte organisatie met een eigen bestuur.
De leden stimuleren buurtbewoners om zich aan te sluiten. De sociëteit brengt de binnen- en
buitenwereld samen - juist ook voor minder mobiele mensen (op ‘pantoffelafstand’) - en versterkt
de buurtgemeenschap.
De sociëteit stimuleert nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, een systeem van ruilzorg met
spaarpunten, waardoor het makkelijker wordt om hulp te vragen. De gemeente financiert de
ontwikkeling van een digitale en reële marktplaats voor vraag en aanbod van (nieuw)
vrijwilligerswerk. De ontwikkeling van zorgruil wordt ook door de provincie ondersteund.
De sociëteit organiseert – samen met de aanbieders – ook trainingen voor mantelzorgers en een
Alzheimercafé.
Zorgverzekeraars leveren spiegelinformatie over kosten en resultaten en stimuleren zorgaanbieders
daarmee de successen van koplopers met ‘beter voor minder’ te volgen (de financiering is hiervan
gedeeltelijk afhankelijk). Deze informatie geeft ook inzicht in het verkleinen van de
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

24
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WoonZorgalliantie in Zwijndrecht initieert servicewijken en buurtsociëteiten
In Zwijndrecht is zorgbestuurder Guus Bannenberg eerst met de maatschappelijke organisaties in
wonen, welzijn en zorg gaan praten. Een WoonZorgalliantie van 14 partijen wilde multidisciplinair
komen tot servicewijken. Door op een grote bijeenkomst een gezamenlijke visie aan de gemeente
aan te bieden werd er commitment gecreëerd: een rapport, een conferentie, artikelen in de
kranten. Zo kwam het debat in de wijken op gang, waarna er verschillende wijkvoorzieningen
konden worden ontwikkeld. “Je moet een momentum creëren! Het spel op bestuurlijk niveau
spelen, wederzijdse afhankelijkheden opbouwen en de burgers in het proces meenemen. In een
krantenartikel de voorzitter van een bewonerscommissie in ht zonnetje zetten, die oproept:
‘Kom achter de geraniums vandaan, ga naar de Sociëteit!’. De burgers moeten hun eigen verhaal
vertellen, taal creëert de werkelijkheid.”
Volgens Guus Bannenberg biedt de Sociëteit ook grote kansen voor zorgverzekeraars: meer
bewegen, een gezonde leefstijl bevorderen en gezamenlijk vervoer regelen. “Zo wordt een
dubbeltje welzijn een gulden gezondheid.” Inmiddels is Guus Bannenberg bestuurder van de
Neynselgroep in Den Bosch en heeft hij ook daar het initiatief tot buurtsociëteiten genomen.
Hij wil de universiteit bij de ontwikkeling laten meekijken, zodat met onderzoeksgegevens
– op een conferentie – de zorgverzekeraar kan worden gecommitteerd.
(Verslag werksessie ‘Zorg in eigen Hand’ STG/Health Management Forum, 18 maart 2013)

Meer weten over
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De vijf fases die partners (uit eerstelijnszorg, welzijn, gemeente en GGD) doorlopen bij het
opzetten van een inloopfunctie in de wijk? En welke rol de gemeente als facilitator kan
spelen? Acht initiatieven gingen u voor.
Hoe beroepskrachten in de zorg samen met de gemeente en sportorganisaties succesvol een
beweeginterventie implementeren, zoals de ‘Beweegpas’ in gemeente Kaag en Braassem?
Hoe innovatieve instrumenten, zoals het In Voor Zorg online platform IVZO, prestaties van
zelfsturende teams ondersteunen en verbeteren?
Vilans ontwikkelt en valideert kennis - samen met u en uw partners - in het scenario ‘De
gouden driehoek’!
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Scenario C | Do it ourselves
In scenario C wordt ‘do it ourselves’ de nieuwe werkelijkheid en wordt de solidariteit vanuit de
samenleving georganiseerd. Regie en eigenaarschap van publieke voorzieningen komen in handen
van de burgers. Kleinschalige burgerinitiatieven van onderop, zoals zorgcoöperaties, komen – beter
en goedkoper dan de grote instellingen – tegemoet aan de behoeften en wensen van de mensen in
hun gemeenschap.
De gemeente swingt mee met de lokale kracht van burgers en private partijen in de netwerksamenleving.
Burgers nemen zelf het initiatief en vormen (zorg)coöperaties, met als doel zo lang mogelijk
gezond, actief en veilig thuis wonen, onder eigen regie. Zij organiseren zelf ondersteuning, zorg en
vervoer binnen hun gemeenschap.
De leden van de coöperatie vormen het bestuur, bepalen het beleid en beïnvloeden de praktijk van
alledag. Met een persoonsgerichte benadering van ‘Hoort zegt het voort’ raken steeds meer mensen
betrokken.
De gemeente kent de kunst van het loslaten en faciliteert het zelfoplossend vermogen van burgers
en private partijen, onder meer met een zogenaamd ‘smeermiddelfonds’. Zij werkt als een
netwerkorganisatie en stimuleert en steunt waar nodig en tijdelijk de (zorg)coöperaties. Met WMOgeld wordt een ‘wijkondersteuner’ gefinancierd die vraag en aanbod (informeel, vrijwillig en
formeel) aan elkaar knoopt en ervoor waakt dat niet alleen mondige burgers aan bod komen.
De gemeente organiseert ook een collectief vangnet voor mensen met weinig zelforganiserend
vermogen.
De zorgcoöperatie koopt professionele ondersteuning en zorg in bij aanbieders van hun keuze en op
hun eigen voorwaarden: persoonlijke zorg door kleine teams van vaste hulpverleners. Ook heeft de
coöperatie een lijst opgesteld van goede vaklui en klussers, door ervaring van de leden aangereikt,
betrouwbaar, betaalbaar en met korting. Zij werkt aan een alternatieve opvang voor
dementerenden, waarbij ze zelf de verhouding mantelzorg – vrijwilligers – professionals wil
bepalen. De professionals sluiten aan bij wat burgers zelf willen en kunnen doen.
Er is een levendige uitwisseling van leerervaringen van burgers over de gemeentegrenzen heen. Zelf
doen geeft een kick! In andere steden en dorpen worden ook steeds meer zorgcoöperaties
opgericht, dikwijls voortkomend uit al bestaande energiecoöperaties. Burgers vinden fusies van hun
gemeente helemaal niet nodig.
In dit scenario hebben de zorgverzekeraars een marginale rol, zij trekken zich terug op een positie
als schadeverzekeraar. De omvang van de groep verzekerden in het gebied bepaalt of de
verzekeraar schadegerelateerde actie onderneemt.

28
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Zorgcoöperatie StadsdorpZuid in Amsterdam groeit en bloeit
In een periode van twee en een half jaar groeide volgens voorzitter Jacques Allegro het ledental
van de coöperatie tot 300. Er is een duidelijke coöperatieve structuur, met statuten, een bestuur
en een ‘onderbetaalde coördinator’. Eén op de zeven senioren is lid, van wie velen actief zijn als
vrijwilliger. Langzaam maar zeker ontstaat een soort ‘modern nabuurschap’.
Hoewel uit de gehouden enquête geen behoefte naar voren kwam aan sociale contacten en samen
leuke dingen doen, blijkt dat nu juist te groeien en te bloeien. StadsdorpZuid organiseert één keer
per drie weken een activiteit waar 40 tot 70 mensen aan deelnemen. Juist het ‘sociëteitachtige’
wordt enorm gewaardeerd. Zo zijn er ‘kringen’ om bijvoorbeeld samen naar de film te gaan.
De coöperatie wil geen eigen buurthuis. “Als we er een hadden, zouden we er niet heengaan.
De activiteiten worden georganiseerd in aula’s van scholen of in hotel-restaurants, waar je voor
een redelijke prijs een zaaltje kunt huren en consumpties kunt gebruiken. Vergaderingen van het
bestuur en de werkgroepen vinden plaats in het wijkfiliaal van de Rabobank. Je moet de bestaande
mogelijkheden benutten!”
Om de kleinschaligheid te bevorderen en te bewaken zijn er negen ‘binnenbuurten’ van zo’n 35
mensen, die drie keer per jaar bijeenkomen. Dan wordt met elkaar besproken “Wat je voor een
ander zou willen doen en wat je zelf nodig hebt”. Vraagverlegenheid is een belangrijk
aandachtspunt, voor veel mensen is het moeilijk om hulp te vragen.
(Verslag werksessie ‘Zorg in eigen Hand’ STG/Health Management Forum, 18 maart 2013)

Meer weten over
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De oplossingen die Vilans verzorgings- en verpleeghuizen biedt om met familieparticipatie
aan de slag te gaan? En welke digitale communicatiemiddelen kunnen worden ingezet om
die familieparticipatie te versterken?
Hoe Vilans huisartsen een Toolkit biedt, die een rol willen spelen in het voorkomen van
overbelasting van mantelzorgers in uw gemeente?
Hoe een zorgprofessional 3.0 kan aansluiten op zelfmanagement en zelfredzaamheid?
Vilans ontwikkelt en valideert kennis - samen met u en uw partners - in het scenario ‘Do it
ourselves’!
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De mogelijke gevolgen van de scenario’s
In de externe workshop op 10 oktober 2013 hebben we met vertegenwoordigers van de gemeenten
Emmen, Den Helder en Breda de geschetste toekomstbeelden (A, B en C) nader verkend en de
mogelijke consequenties ervan besproken. In de lunchworkshop op het In voor Zorgsymposium ‘Zorg
vormgeven in de wijk’ op 28 oktober 2013 hebben we met vertegenwoordigers van de gemeenten
Barneveld, Scherpenzeel en Den Haag kort de belangrijkste vragen bij scenario B en C besproken.
In de praktijk kunnen de drie beelden zich – in verschillende delen van een gemeente –
tegelijkertijd voordoen.

Discussie
Naar aanleiding van de verkenning van de verschillende scenario’s ontstond de volgende discussie:
De budgetverantwoordelijkheid van de gemeente lokt oud gedrag uit, zowel bij de gemeente als bij
de aanbieders van wonen, welzijn en zorg. De discussie over geld trekt gemeenten in de
regisseursrol, terwijl de oude patronen in gemeenteland voor een toekomst met meer
burgerparticipatie en samenredzaamheid de verkeerde beweging opleveren.
De relatie met huisartsen blijkt dikwijls lastig. De Kop van Noord-Holland heeft een stuurgroep
eerstelijnszorg waarin de gemeente Den Helder participeert. Het is hard nodig en plezierig om
elkaar beter te leren verstaan. Den Helder wil, door het scheppen van goede faciliteiten,
de regio voor huisartsen aantrekkelijker maken.
Gesprekken met de huisartsenvereniging maken het gemeenschappelijk belang zichtbaar van een
sterke verbinding van zorg en welzijn. Het zorgkantoor financiert een pilot om vanuit de huisartsen
in het gezondheidscentrum de verbinding naar welzijn in de wijk te maken. De provincie NoordHolland financiert een project gericht op het ontwikkelen van een ‘nieuw zorgconcept
ouderenzorg’, waarin - voortbouwend op de opgedane ervaringen - ook de verbinding van zorg en
welzijn centraal staat. Ook de link naar (zorg)vrijwilligers en meer preventieve activiteiten op
wijkniveau zal daar worden gelegd.
Ook Emmen beraadt zich op hoe de kwaliteit en kwantiteit van de huisartsenzorg, als essentieel
onderdeel van het wijk- en vraaggericht werken, kan worden verbeterd. In Breda worden
verbindingen gelegd tussen de sociale wijkteams en de huisartsenzorg, bijvoorbeeld via
mantelzorgondersteuning. De hoop is gevestigd op de praktijkondersteuners in de wijkteams:
zij hebben veel voeling met de leefwereld van patiënten.
Een belangrijke (nieuwe) speler is ook de wijkverpleging. Vanaf 2014 komt er veel extra geld voor
de wijkverpleging beschikbaar en versterking van deze discipline zal verbetering van de
samenwerking in en met de eerstelijnszorg bevorderen.
Er is een spanningsveld tussen de samenwerking die nodig is voor integrale wijkgerichte zorg en de
concurrentie die voortvloeit uit marktwerking. Waarschijnlijk zal de marktwerking wel blijven,
maar de uitwerking zal verschillen, afhankelijk van de omvang van een gemeente en de al
gegroeide samenwerking tussen aanbieders.
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Het door middel van aanbesteding – op grond van vastgestelde criteria – kiezen van een beperkt
aantal aanbieders van sociale wijkteams, is ook marktwerking. Vragen bij de aanbesteding zijn
bijvoorbeeld: hoe gaan de aanbieders de sociale wijkteams samenstellen, hoe gaan zij de
verbinding tussen generalistische en specialistische ondersteuning en zorg maken?
In Breda werkt de gemeente samen met de aanbieders van zorg- en welzijn om de uitvoering van de
Wmo-opdracht per 2015 voor te bereiden. Elke aanbieder kan meedoen en committeert zich door
het tekenen van de ontwikkelovereenkomst aan een aantal gezamenlijke uitgangspunten. Sommige
gemeenten gaan alleen met de grootste aanbieders in gesprek, dan wordt het heel moeilijk voor de
kleinere om het hoofd boven water te houden. Maar alle aanbieders zullen moeten nadenken over
inkrimpen. Immers, als de burgers meer zelf gaan doen is er minder professionele hulp nodig.
Sociaal wijkteam is een breed begrip. Hoe ga je zo’n team organiseren, welke bevoegdheden
krijgen de leden, hoe zorg je voor die ene regisseur voor een cliënt? Volgens de wettekst van de
WMO wordt van de gemeente een strak proces verwacht. Gevaar is dan toch een meer aanbod- dan
vraaggerichte invulling. En loop je niet het gevaar van ‘gemeentes in het klein’ in de wijken?
Welk scenario sluit het beste aan op het principe ‘Eén gezin – Eén plan – Eén hulpverlener’?
Wat betekent het om met slechts twee partijen te werken? Hoe ga je dan om met cliënten die hun
eigen hulpverlener willen houden?
Een vraag is ook hoe je burgerkracht zó kunt organiseren, dat die beschikbaar komt voor de sociale
wijkteams. En wat is het effect van sociale wijkteams op de informele zorg? Nu hebben
mantelzorgers vaak het gevoel steeds meer te moeten doen, met een groot risico op overbelasting.
Als de passies en talenten van informele verzorgers het uitgangspunt zouden vormen is de kans op
overbelasting kleiner. Laat familieleden in het verzorgings- of verpleeghuis de dingen doen die ze
leuk vinden (boodschappen doen of koken). Een (morele) verplichting werkt averechts. De vraag
zou moeten zijn ‘Wat wil en kun jij bijdragen?’
Regionale uitvoeringsorganisaties ontwikkelen zich in Zuidoost-Drenthe op het gebied van Jeugd.
Ook voor uitvoering van de Participatiewet wordt gezocht naar regionale samenwerking. Drenthe is
verdeeld in vier gebieden rond de steden Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. Er is ook een goede
samenwerking tussen gemeenten en provincie. De gemeente Emmen neemt het initiatief om de
drie decentralisaties bij elkaar te brengen, de voor de uitvoering verantwoordelijke directeuren
vinden het heel prettig om elkaar te leren kennen.
De uitvoering van de Wmo is soms efficiënter te organiseren op regio-niveau. Nu is dat bijvoorbeeld
het geval bij de Deeltaxi. Er is een spanningsveld tussen regio en de beleidsvrijheid van individuele
gemeenten.
Strategische keuzen tussen nu en 2018/22 zullen vooral gericht zijn op het bij elkaar brengen van
de verschillende partijen. Ook moet er samenwerking worden gezocht met de zorgkantoren (straks
de uitvoerders van de Wlz), al zijn die dikwijls nog terughoudend en erg bezig de eigen positie te
bepalen. Bij veel (kleinere) gemeenten heerst onvermogen, zij beschikken niet over de
noodzakelijk competenties. Een tussenstap kan zijn om de relaties met de zorgkantoren te
verbeteren en van hún competenties gebruik te maken. Kleinere gemeenten zullen samen moeten
optrekken naar de zorgkantoren en de zorgverzekeraars.
Het is voor de zorgkantoren ook erg ingewikkeld. Hun interne organisatie is niet ingericht op
relaties met 15 gemeenten. En hoe betrouwbaar zijn die gemeenten? Over 4 jaar zijn er weer
verkiezingen en kunnen de machtsverhoudingen heel anders komen te liggen.
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Als je werkelijk vraag- en wijkgericht wilt gaan werken volgens het principe ‘Eén gezin – Eén plan –
Eén hulpverlener’ dan moeten de sociale wijkteams en de zorgwijkteams goed op elkaar aansluiten.
Dat kan alleen met goede afspraken tussen de gemeente, het zorgkantoor (Wlz) en de
zorgverzekeraar(s) (ZVW).
De gelijkwaardigheid tussen de drie verschillende partijen – WWZ-organisaties, gemeente en
burgers – in scenario B (De gouden driehoek) spreekt erg aan. Al zal er voor een effectieve
samenwerking op wijkniveau wel veel overleg noodzakelijk zijn.
En hoe ga je alles wat nu op verschillende plekken zit met elkaar verbinden? In Breda vormen de
welzijnsorganisaties zelf een netwerk. Het toetsingskader voor maatschappelijke baten met zes
punten vormt de verbindende factor. Alle partijen brengen hun eigen specialiteit in voor de
generalistische sociale wijkteams of voor de meer specialistische zorg.
Krijgen grote zorgaanbieders in scenario B een monopoliepositie? Er is ook een ongelijkwaardigheid
omdat welzijnsinstellingen van oudsher door gemeenten werden gesubsidieerd en zorginstellingen
niet. En hoe pakt scenario B uit als er sprake is van meerdere concurrerende zorgverzekeraars?

Consequentieanalyse
In de externe workshop op 10 oktober 2013 bespraken we binnen elk toekomstbeeld met
vertegenwoordigers van de gemeenten Emmen, Den Helder en Breda de mogelijke consequenties
van het betreffende scenario voor verschillende aspecten.
We scoorden de impact (++, +, ±, –, ––) op zeven indicatoren en bespraken de overwegingen
daarbij:
1. Groeiend zelfoplossend vermogen burgers (effectiviteit)
2. Noodzakelijke zorg voor kwetsbare burgers wordt gegeven (effectiviteit)
3. Betekenis voor groepen met een lage sociaaleconomische status (SES) (effectiviteit)
4. Budget en bezuinigingen (efficiency)
5. Impuls voor lokale democratie (legitimiteit)
6. Keuzevrijheid cliënt
7. Vraaggerichtheid

Indicator

Scenario A

Scenario B

Scenario C

+

± → + → ++

++

++

++

– (?)

1

Groeiend zelfoplossend vermogen burgers

2

Noodzakelijke zorg aan kwetsbare burgers gegeven

3
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Impuls voor lokale democratie
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+
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Impactanalyse Scenario A | De gemeente aan zet
Het eerste criterium van zelfoplossend vermogen (1) kan worden onderverdeeld in: individueel
(eigen sociaal netwerk) en collectief (samenwerking in de gemeenschap). Als de sociale wijkteams
goed zijn georganiseerd en de integrale sociaal werkers goed zijn toegerust om het zelfoplossend
vermogen van burgers te stimuleren, dan kan de invloed van dit scenario positief uitpakken.
Anderzijds kan een sterke regie door de gemeente een optimaal gebruik van de potenties van
burgers ook afremmen.
Ervaring met 2 jaar gekanteld werken met de WMO leert, dat de actuele vraag daalt, terwijl de
potentiële vraag juist groeit. In 8 jaar tijd kunnen de sociale wijkteams goed in stelling zijn
gebracht.
De noodzakelijke zorg aan kwetsbare burgers zal naar verwachting goed worden gegeven (2),
want je zit er veel dichter op. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren vóór 2015.
Omdat er meer effectief maatwerk is, wordt verwacht dat scenario A de sociaaleconomische
gezondheidsverschillen (3) zal verkleinen. Het principe ‘Eén gezin – Eén plan – Eén hulpverlener’ in
combinatie met sport en bewegen in de wijk zal een positief effect geven. Utrecht Overvecht is
een mooi voorbeeld. Een goede samenhang tussen de drie decentralisaties zal ook helpen de
sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.
Het budget zal onder controle zijn, de bezuinigingen worden gehaald (4).Het effect op de lokale
democratie (5) is in scenario A waarschijnlijk negatief, omdat de gemeente sterk regisseert en
stuurt en daardoor de collectieve burgerkracht minder aanspreekt. Gaan de burgers niet teveel
hangen?
Het effect op de keuzevrijheid (6) is onzeker. Er is in Breda een toetsingskader ontwikkeld, waarin
o.a. het bereik van klanten en de klanttevredenheid als criterium zijn opgenomen. Maar in
bijvoorbeeld Haarlem, met op dit moment heel veel aanbieders in een wijk, zal het erg lastig zijn
om sociale wijkteams te organiseren en tegelijk de keuzevrijheid voor een aanbieder te handhaven.
Vraaggerichtheid (7) moet in scenario A – in 8 jaar tijd – te realiseren zijn, als dit een criterium is
bij de aanbesteding van de ondersteuning en zorg.

Impactanalyse Scenario B | De gouden driehoek
Er is veel beweging gaande in het zelfoplossend vermogen van burgers (1), zowel individueel als
collectief. Het zou in scenario B in 8 jaar tijd naar twee plusjes kunnen toegroeien.
In het toetsingskader voor de bestuurlijke aanbesteding in Breda vormt aandacht voor het
zelfoplossend vermogen een criterium.
Wel wordt een spanningsveld gesignaleerd tussen een groeiend zelfoplossend vermogen bij burgers
en de houding bij de professionals. Door onzekerheid over hun baan kunnen hulpverleners in de
verleiding komen om teveel te doen.
Het scenario kan zich ontwikkelen in twee fasen: aanvankelijk nemen de professionals uit wonen,
welzijn en zorg het initiatief, bijvoorbeeld voor een buurtsociëteit, maar later krijgt die – onder
besturing door de burgers – een eigen dynamiek, met een positief effect op het zelforganiserend
vermogen. Ook bekostiging
op uitkomst voor de populatie kan sturend zijn.
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De verwachtingen t.a.v. de zorg voor kwetsbare burgers (2) zijn in scenario B hoog gestemd.
Over het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen (3) bestaat meer
onzekerheid. De partijen in de driehoek moeten dit zélf hoog op de agenda houden, de gemeente is
minder spelbepalend dan in scenario A.
Als bij aanbesteding het criterium van de kostprijs wordt gehanteerd, dan zal er efficiënter
gewerkt worden met een positief effect op het budget en de bezuinigingen (4). Een effect dat nog
groter zal zijn bij een groeiend zelfoplossend vermogen van de burgers. De gemeente zal een
budgetplafond hanteren, daarvan moeten de aanbieders het doen.
Omdat de burgers in dit scenario een gelijkwaardige partij zijn in de samenwerking in de gouden
driehoek wordt een positieve impuls verwacht voor de lokale democratie (5).Maar of die
gelijkwaardigheid groot genoeg is om de keuzevrijheid van alle cliënten (6) te garanderen is niet
zeker. Over de vraaggerichtheid van de ondersteuning en zorg (7) bestaan in scenario B weinig
twijfels.

Impactanalyse Scenario C | Do it ourselves
Een groot zelfoplossend vermogen van burgers (1) vormt het uitgangspunt van dit scenario en dat
zal naar verwachting ook positief uitwerken voor de keuzevrijheid (6), vraaggerichtheid (7) en de
lokale democratie (5). Omdat in dit scenario burgers sociaal sterk en mondig móeten zijn,
is er twijfel of de kwetsbare burgers wel voldoende ondersteuning en zorg zullen krijgen (2).
Niet iedereen maakt vanzelfsprekend deel uit van een coöperatie. Hoe verhoudt de coöperatie zich
tot de mensen die geen lid zijn? Voor hen is een collectief vangnet van de gemeente zeker nodig.
En of de sociaaleconomische gezondheidsverschillen kleiner worden (3) is afhankelijk van de sociale
cohesie (kip of ei?). Met het budget (4) komt het zeker goed: je gaat je eigen geld natuurlijk niet
verspillen!
In de lunchworkshop op het In voor Zorgsymposium ‘Zorg vormgeven in de wijk’ op 28 oktober 2013
testten we een quickscan-instrument waarmee vertegenwoordigers van de gemeenten Barneveld,
Scherpenzeel en Den Haag zich ten opzichte van de scenario’s positioneerden. Daar bleek de
gemeente Barneveld heel goed in het scenario ‘Do it ourselves’ te passen. Je zou kunnen stellen
dat in Barneveld de coöperatieve gedachte ingevuld wordt door diverse, vooral reformatorische
kerken, die eigen hulpdiensten organiseren, maar niet specifiek op wijk- of buurtniveau.
Tijdelijk bijspringen in het huishouden of het regelen van vervoer wordt, ingeval van ziekte,
vaak op vrijwillige basis in eigen kring geregeld. Ook worden dagactiviteiten voor ouderen door
vrijwilligers in een kerkzaal georganiseerd, met aanvullend professionele ondersteuning en zorg.
Professionele thuiszorg komt veelal van een instelling op reformatorische grondslag.
Kerken voelen zich primair verantwoordelijk voor hun eigen leden. Daarom is de gemeente het
gesprek aangegaan of bepaalde diensten ook beschikbaar zouden kunnen komen voor burgers die
geen lid zijn van de kerk. De visie op de verhouding tussen de gemeente en de diaconie is
bovendien aan het veranderen. Voorheen nam de gemeente het voortouw en vulde de diaconie
hierop aan. Nu neemt de diaconie het voortouw en vult de gemeente aan.
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Begrippenkader
In een veranderende samenleving en zorglandschap zijn ook begrippen en definities onderhevig aan
verandering en behoeven wellicht herdefiniëring. Oude indelingen en structuren lijken niet meer
toereikend. Echter is het juist in tijden van verandering zeer relevant om goed te weten waar we
het over hebben. Daarom definiëren we in dit begrippenkader de zorg binnen de AWBZ, WMO en
ZVW zoals nu nog is vormgegeven. In de kadertekst worden vervolgens de belangrijkste
voorgenomen wetswijzigingen besproken, zoals die op het moment van schrijven bekend zijn.
AWBZ-zorg
Zorg betaald uit de awbz; het centrum indicatiestelling zorg (ciz) bepaalt hoeveel zorg en welke
vorm van zorg iemand kan krijgen; cliënten kunnen zelf kiezen voor zorg in natura of voor een
persoonsgebonden budget; het gaat om de volgende soorten zorg (awbz-functies): persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling; tot de awbz-zorg horen verder de
zorgaanspraken vervoer, verpleegartikelen, doventolk, ziekenhuiszorg en revalidatiezorg na 366
dagen, prenatale zorg, bevolkingsonderzoeken, onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten
en vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma.
Huidige functies binnen de AWBZ










Begeleiding
Huishouden en administratie gericht op het bevorderen, behouden of vergroten van de
zelfredzaamheid van mensen met een ernstig regieverlies of een ernstig invaliderende
aandoening of beperking; een van de vijf awbz-functies, extramurale begeleiding gaat van
de awbz naar de wmo per 2015
Behandeling
Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek
paramedische aard, gericht op herstel of voorkoming van verergering van een lichamelijke
of psychogeriatrische aandoening of beperking of van gedragsproblemen in verband met
zo’n aandoening.
Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen bij of het overnemen van lichaamsgebonden zorg, zoals wassen,
aankleden, hulp bij eten en drinken of bij toiletgebruik.
Verblijf
Het tijdelijk of permanent wonen in een instelling voor mensen die vanwege een
aandoening of beperking niet (meer) thuis kunnen wonen.
Verpleging
Het herkennen, analyseren, advies en bijstand verlenen ten aanzien van feitelijke of
dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, beperkingen,
ontwikkelingsstoornissen voor het functioneren van iemand en het uitvoeren van daarmee
samenhangende verpleegtechnische handelingen; tevens de beïnvloeding van mensen ter
instandhouding en bevordering van hun gezondheid.

Burgerkracht
Vermogen van burgers om op eigen initiatief maar zo nodig met hulp van overheid, instellingen en
ondernemingen zelf sociale en maatschappelijke problemen aan te pakken.
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Civil society / maatschappelijk middenveld
Geheel van organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen
vertegenwoordigen, geen onderdeel van de overheid uitmaken, zonder winstoogmerk opereren en
niet op familie- of vriendenbanden berusten; bijvoorbeeld kerken, politieke partijen, vakbonden,
milieubeweging, sociale organisaties, productschappen, werkgeversverenigingen enz.
Integrale zorg
Zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt of cliënt, waarbij beroepskrachten al dan
niet uit verschillende sectoren of van verschillende organisaties hun activiteiten zo veel mogelijk
op elkaar afstemmen zodat er een samenhangend aanbod rond de patiënt of cliënt is.
Lijnszorg






Nuldelijnszorg (informele zorg en voorliggende voorzieningen)
De nuldelijnszorg omvat hier zowel ‘informele zorg’ als ‘voorliggende voorzieningen’.
Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht: te onderscheiden
in gebruikelijke zorg, mantelzorg, zelfhulp, vrijwillige zorg en burenhulp. Voorliggende
voorzieningen zijn algemeen toegankelijke en/of collectief georganiseerde voorzieningen
en netwerken. Een voorbeeld zijn de op preventiegerichte activiteiten van GGD en
consultatiebureaus, maar ook mantelzorgondersteuning.
Eerstelijnszorg
Alle niet-gespecialiseerde, vrij toegankelijke voorzieningen in de gezondheidszorg en de
hulp- en dienstverlening; de huisarts neemt hierbij een centrale plaats in.
Tweedelijnszorg
Specialistische zorg die alleen toegankelijk is na verwijzing door een zorgaanbieder uit de
eerste lijn, zoals een huisarts.

Netwerksamenleving
De netwerksamenleving verschilt essentieel van de samenleving zoals we die kenden. Die essentie
is namelijk niet meer het bestaan van instanties of zelfs maar maatschappelijke knooppunten, maar
het verkeer tússen die knooppunten. Dat verkeer bepaalt waar zich een knooppunt manifesteert,
niet andersom. Er is geen machtscentrum, geen cockpit van waaruit het verkeer geregeld wordt. De
steeds ruimer beschikbare informatie- en communicatietechnologie geeft de samenleving nog
sterker het karakter van een netwerk (RMO 2013, pag. 22).
Maatschappelijke ondersteuning (Huidige wmo)
Vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal
functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd; gemeenten zijn vanuit de wmo
verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning; de prestatievelden zijn: bevordering van
sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau; jeugdpreventie en opvoedingsondersteuning;
informatie, advies en cliëntondersteuning; ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers;
bevordering van participatie en zelfstandigheid van mensen met een beperking, mensen met
psychische problemen en ouderen en het bieden van voorzieningen voor deze groepen;
maatschappelijke opvang; bevordering oggz en verslavingsbeleid.
Wijkgericht werken
Integrale aanpak van alle vormen van zorg-, hulp-, dienstverlening, voorzieningen en initiatieven
door beroepskrachten, vrijwilligers of wijkbewoners op wijk- of buurtniveau, onder meer gericht op
het vergroten van de sociale samenhang, op participatie van kwetsbare burgers en het voorzien in
zorg en ondersteuning dicht bij huis
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Zelfredzaamheid
Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen, bijvoorbeeld
wassen, aankleden en koken en vermogen om sociaal te kunnen functioneren, zo nodig met hulp
van anderen.
ZVW (huidige Zorgverzekeringswet)
Op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of die hier
loonbelasting betaalt; vervangt de ziekenfondswet (zfw), de wet op de toegang tot
ziektekostenverzekeringen (wtz) en de wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere
ziekenfondsverzekerden (mooz); inwerkingtreding 1.1.2006.

Vanaf 2015: ABWZ-zorg via WMO, ZVW en de Wlz
Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Deïnstitutionalisering van zorg staat
hierin voorop: mensen worden in staat gesteld om met ondersteuning en zorg zo lang mogelijk in
de eigen omgeving te wonen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de
AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de
zorgverzekering.
De belangrijke uitgangspunten van de visie op de langdurige zorg:
Uitgegaan wordt van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Kwaliteit van
leven (welbevinden) staat voorop.
Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de
financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd.
Voor wie – ook met steun van de omgeving – niet (meer) zelfredzaam kan zijn, is er altijd (op
participatie gerichte) ondersteuning en/of passende zorg.
De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermende, intramurale
omgeving in een nieuwe kern-AWBZ.e taakverdeling ziet er vanaf 2015 zo uit:
Gemeenten: ondersteuning en participatie
Om deze omslag te kunnen maken, worden door het kabinet onderdelen van de AWBZ die
overwegend gericht zijn op ondersteuning en participatie onder de verantwoordelijkheid van
gemeenten gebracht. Gemeenten krijgen vervolgens de middelen en ruimte om te zorgen voor
goede voorzieningen die passen bij de individuele behoeften en mogelijkheden van burgers. De
brede verantwoordelijkheid van gemeenten binnen het sociale domein – want ook de
Participatiewet wordt gedecentraliseerd – biedt ruimte voor dwarsverbanden op lokaal niveau. Met
de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van de nieuwe Jeugdwet krijgt dit nog een
extra impuls. Er wordt geïnvesteerd in het opzetten van sociale wijkteams.
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Zorgverzekeraars: medische zorg
Medische zorg, zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg, wordt geregeld in de
zorgverzekering. Inzet van wijkverpleegkundigen wordt geïntensiveerd, en ondergebracht in de
Zvw. Ook de persoonlijke verzorging aan huis, zoals hulp bij aan- en uitkleden en haren wassen,
gaat naar de Zvw.
Zorgkantoren: intramurale zorg vanuit de nieuwe wet langdurige zorg
De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Daarmee wordt de zwaardere zorg
voor ouderen en gehandicapten in instellingen bedoeld. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat vallen onder
de wet langdurige zorg (deze wet vervangt dus wat tot nu toe bekend stond als de kern-AWBZ).
Cliënten gaan wel een hogere eigen bijdrage betalen. De zorgkantoren zijn door de overheid
aangewezen voor de uitvoering van de Wlz.
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Bijlage: Samenvatting van de drie toekomstscenario’s
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