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Sector in transitie

Een dynamisch jaar was 2009 zeker. De consultatiebureaus 

zetten alle zeilen bij in het vaccinatieprogramma tegen de 

griep. De kraamzorg werkte gestaag aan het werven en 

opleiden van extra kraamverzorgenden. Verpleeg- en 

verzorgingshuizen startten officieel met de zorgzwaarte-

financiering. Wmo-aanbestedingen zorgden weer voor 

onrust in de thuiszorg. Alle geledingen van onze sector 

hadden en hebben bijna dagelijks te maken met ontwik-

kelingen die om aanpassing van beleid vragen. Tegelijkertijd 

is op veel plekken in de zorg een structurele koers ingezet 

naar meer ruimte voor de zorgprofessional en de cliënt. 

De overtuiging dat het anders moet, leeft breed in de sector 

en samenleving. De cliënt en de zorgvraag moeten weer 

centraler staan. Veel zorgorganisaties zijn hard aan het 

werk om die omslag te maken. ActiZ ondersteunt haar leden 

daarbij en pleit bij politiek en beleidsmakers voor meer 

ruimte. Toen de overheid eind 2009 haar ambtelijke com- 

missies bekendmaakte, heeft ActiZ een eigen commissie 

ingesteld. Met onze eigen herbezinningsvisie op de lang- 

durige zorg roepen we de politiek op om óók de omslag te 

maken en het huidige beleid van versobering te verlaten.

Recht van spreken heb je pas als je je eigen zaken op orde 

hebt. En dat heeft onze sector. Onder het motto ‘Be good 

and tell it’ hebben ActiZ en haar leden in 2009 belangrijke 

stappen gezet. De vernieuwde governancecode werd aan- 

genomen en met een jaarlijkse benchmark nemen ActiZ 

leden het eigen presteren kritisch onder de loep. Samen 

met het kwaliteitskader voor de zorg zijn we zo uiterst 

transparant: over de bedrijfsvoering, de kwaliteit van zorg 

en het oordeel van de cliënten. 

De zorgprofessionals laten in de campagne ‘Mijn tijd voor 

de zorg’ aan de samenleving de dagelijkse realiteit zien in 

de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. 

Ik ben trots op wat we als sector in 2009 hebben bereikt  

én op de route die we hebben ingezet naar een toekomst-

bestendige zorg. 

Aad Koster directeur 

Mei 2010

Jaarkalender 2009

Januari

Workshops: werken met de toolkit zorg-op-afstand

Februari

Trainingen: zorgarrangementen en passende financiering

Maart

Regiobijeenkomsten

Leergang: Vastgoedbeleid voor zorginstellingen

April

Ledenbijeenkomst: extramuraal zorgondernemerschap

Project!mpuls bijeenkomst

Innovatie!mpuls bijeenkomst

Mei

ActiZ interculturalisatie congres ‘kleur aan zorg – zorg met kleur’

Ledenbijeenkomst: hoe bouw ik mijn businesscase

Algemene Ledenvergadering

Installatie ActiZ Raad voor Sociale Innovatie

Juni

Nationale Conferentie VV&T in samenwerking met EBS

September

Meet- en verbeterdag

Regiobijeenkomsten

Trainingsdagen: arrangementen in een veranderende markt

Oktober

Congres: samenwerken voor de jeugd

November

Workshops: HRM in de zorg

Werkconferentie: opleiden in de kraamzorg

Netwerkdag voor de communicatieprofessional:  

   realiteitscampagne ‘mijntijdvoordezorg’

Algemene Ledenvergadering

CAO-hearings

December

Mini-conferentie: bestuurders sturen naar een cultuursensitieve 

organisatie

Bijeenkomsten: focus op verzuimbeleid

Ledenbijeenkomst: professionalisering thuisbegeleiding
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Benchmark in de zorg

De VVT branche laat zien wat 

ze doet en neemt verantwoor- 

delijkheid voor haar eigen 

functioneren. Daarmee creëert 

de branche vertrouwen bij 

zowel cliënten als betrokken 

partijen, zoals zorgverzeke-

raars, inspectie en politiek. 

Een branchebrede benchmark 

is voor ActiZ een belangrijk 

instrument om, op basis van 

betrouwbare en actuele 

informatie, haar landelijke 

lobby kracht bij te zetten. 

Zorgorganisaties kunnen de 

informatie gebruiken om 

verbeteringen te realiseren en 

om in te zetten als verkoop- 

en positioneringsinstrument 

richting contractpartijen.  

De benchmark in de zorg 

heeft ActiZ in samenwerking 

met PricewaterhouseCoopers 

ontwikkeld voor de jaren 

2010-2015. Deelname is 

exclusief voor leden van ActiZ. 

De benchmark meet en 

vergelijkt de prestaties op het 

gebied van verpleging en 

verzorging intramuraal, extra- 

muraal, Wmo, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg. De 

benchmark biedt de zorg- 

organisatie inzicht in de eigen 

bedrijfsresultaten op de onder- 

delen Cliënten, Medewerkers 

en Bedrijfsvoering.  

Lees meer op www.bench- 

markindezorg.nl 

Vernieuwde zorgbrede 

governancecode 

De brancheorganisaties ActiZ, 

GGZ Nederland, NVZ en VGN 

hebben in november 2009 in- 

gestemd met een vernieuwde 

Zorgbrede Governancecode, 

die vanaf 1 januari 2010 van 

kracht is. De code geldt als 

lidmaatschapseis voor de 

leden van de brancheorgani-

saties, verenigd in de BOZ. 

De governancecode werd in 

de loop van 2009 geactuali-

seerd. De nieuwe code bevat 

tevens een bepaling dat de 

beloning van de raad van  

bestuur ‘maatschappelijk 

passend’ moet zijn.

In juni 2009 is de toegang  

tot de governancecommissie  

uitgebreid voor alle belang- 

hebbenden bij een zorg-

organisatie. Daarmee is het 

makkelijker geworden voor 

medewerkers en cliënten om 

een vermeende ongeregeld-

heid onder de aandacht te 

brengen. Tegelijkertijd wordt 

gewerkt aan scholing van 

bestuurders en toezichthou-

ders om het interne toezicht 

te versterken. De nieuwe code 

bevat een klokkenluidersrege- 

ling die regelt dat werknemers 

ernstige misstanden in de 

onderneming op een veilige 

manier kunnen melden. 

De vernieuwde code komt 

tegemoet aan de maatschap-

pelijke discussie over verant- 

woording en toezicht. De 

branche vindt het belangrijk 

om aan te geven dat zij heel 

goed in staat is tot zelfregule-

ring. ActiZ pleit ervoor dat 

VWS de sector tijd en ruimte 

geeft om deze maatregelen 

verder uit te werken en door 

te voeren.

Lees meer op www.actiz.nl en 

www.brancheorganisaties-

zorg.nl 

Rechter duidelijk over  

positie bemiddelingsbureaus

Ook na het tweede kort 

geding, in december 2009,  

van ActiZ tegen het ministerie 

van VWS achtte de rechter de 

constructie tussen bemidde-

lingsbureaus en zelfstandigen 

zonder personeel (ZZP’ers) in 

strijd met de wet. De rechter 

sprak zich uit over de verant- 

woordelijkheid van bemidde- 

lingsbureaus voor de kwaliteit 

en continuïteit van de zorg.

Van de rechter hoeven zorg- 

kantoren hun contracten met 

bemiddelingsbureaus niet te 

ontbinden. Voorwaarde is wel 

dat gecontracteerde bemid- 

delingsbureaus volledig 

verantwoordelijk zijn voor 

kwaliteit en continuïteit van 

de zorg. Voor ActiZ is dat een 

belangrijke uitspraak want dat 

betekent dat die bureaus nu 

dezelfde verantwoordelijkheid 

dragen als reguliere zorg- 

organisaties. Daarmee geeft de 

rechter gehoor aan een van de 

grootste bezwaren van ActiZ. 

In dit kort geding had ActiZ 

ook de zorgkantoren Agis, 

Achmea en Menzis gedaagd, 

drie van de zorgkantoren die 

contracten sluiten met bemid- 

delingsbureaus. De rechter 

oordeelde dat de zorgkantoren 

in hun contracten de 

bemiddelingsbureaus nu al 

volledig verantwoordelijk 

stellen voor de zorg. 

De laatste 2025

2025, het opinieblad voor 

beslissers in de ouderenzorg 

is in december 2009 voor het 

laatst verschenen. ActiZ heeft 

2025, de laatste jaren in 

samenwerking met Kluwer, 

met heel veel plezier 

gemaakt en uitgebracht.  

Vijf jaar lang hebben alle 

thema’s en onderwerpen die 

spelen in de ouderenzorg 

een plekje gekregen. Politiek, 

wetenschap, gemeentelijke 

instanties, brancheorganisaties 

en belangenorganisaties 

hebben hierover hun licht 

laten schijnen en hun mening 

geventileerd. En natuurlijk was 

er veel ruimte voor zorgonder- 

nemers en hun medewerkers. 

ActiZ onderzoekt nu andere 

manieren om de branche te 

profileren. 

Voor geïnteresseerden zijn er 

van diverse themanummers 

nog exemplaren beschikbaar 

via ActiZ.

tekst Jacqueline Donga en 
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Preventiebeleid Thuiszorg
De eerste fase van het programma “preventiekracht thuiszorg” is in 2009 afgerond met een strategienota preventie in de sector van verpleging en verzorging. Aan het programma nemen 55 leden van ActiZ deel. Zij voeren het programma niet alleen uit, maar denken ook mee over de ontwikkeling en verbetering. Dankzij een succesvolle belangenbehartiging van ActiZ krijgt dit programma van het ministerie van VWS een vervolg-subsidie gedurende drie jaar. In 2010 wordt gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Als onderdeel van het programma hebben in 2009 ook de Academi-sche thuiszorgwerkplaatsen verdere invulling gekregen. Thuiszorgorganisaties verbinden in samenwerking met universiteiten en hogescholen praktijk en onderzoek met elkaar om onder andere de effectiviteit van de preventieactiviteiten te onderzoeken. De financiering van de werkplaatsen loopt van 2008 tot eind 2011. 

Ketenzorg dementie 

Het koplopersprogramma Ketenzorg Dementie is succesvol en uitgebreid naar 

landelijke schaal. Via het inkoopbeleid AWBZ is ketenvorming ‘over de schotten heen’ 

gestimuleerd. In de keten staan de cliënt en zijn zorgbehoeften centraal: de zorg van 

de verschillende partners uit de keten sluiten aan op die behoeften en op de zorg van 

andere ketenpartners. Op een aantal gebieden zijn echter nog verbeteringen nodig. 

Door de pakketmaatregel AWBZ valt een deel van de begeleiding voor mensen met 

dementie buiten de AWBZ. Dit kan nog onvoldoende opgevangen worden via de 

Wmo, waardoor de integrale aanpak van dementie in gevaar komt. Deze beperking is 

volgens ActiZ niet in lijn met de wenselijke integrale inkoop van ketenzorg. Een ander 

verbeterpunt is de financiering van casemanagement. Centraal in de ketenzorg staat 

de casemanager, die het contact onderhoudt met de cliënt, de mantelzorger, huisarts, 

ziekenhuis en andere hulpverleners. De casemanager valt niet in zijn geheel onder te 

brengen bij een van de zorgaanbieders. ActiZ blijft pleiten voor integrale  bekostiging 

van casemanagement als prestatie. 

Zichtbare Zorg Kraamzorg

ActiZ heeft hard gewerkt om het traject Zichtbare Zorg 

Kraamzorg volgens planning voort te zetten. ActiZ-leden 

willen graag verantwoording afleggen over hun bedrijfs- 

voering. De eerste landelijke meting van zorginhoudelijke 

prestatie-indicatoren is gedaan onder 36 kraamzorg-

aanbieders. Achttien zorgorganisaties hebben meegewerkt 

aan de ontwikkeling van een CQ-index voor de kraamzorg. 

De eerste metingen voor de CQ-index zijn in 2009 gedaan. 

Op basis van deze metingen kan de index verbeterd 

worden en in 2010 zal de cliënttevredenheid in de 

kraamzorg landelijk gemeten worden. 

Zie ook www.zichtbarezorgkraamzorg.nl. 

Kwaliteitskader geëvalueerd 
Na een grootschalige evaluatie is het 
kwaliteitskader Verantwoorde zorg 
aangepast en verbeterd. In opdracht 
van de Stuurgroep Verantwoorde Zorg 
is de volledige set indicatoren onder de 
loep genomen en besproken met alle 
partijen uit het veld, onder coördinatie 
van Zichtbare Zorg.  
De hele VVT branche heeft hard gewerkt 
om tot een vernieuwde set indicatoren 
te komen die beter aansluit bij de 
verantwoordelijkheden van de 
zorgorganisaties. De nieuwe set indi- 
catoren wordt in 2010 gepubliceerd.
Daarnaast heeft ActiZ voor haar leden 
een intern rapportage instrument 
ontwikkeld dat zorgt voor een betere 
feedback over de ingevoerde gegevens. 
Het instrument maakt transparant hoe 
de berekeningen over zorginhoudelijke 
indicatoren zijn uitgevoerd. Dit beant- 
woordt aan de wens om inzicht die 
veel zorgorganisaties hadden geuit. 
Lees meer op www.zichtbarezorg.nl. 

Meer informatie over deze onderwerpen op www.actiz.nl  

en ledennet of op de genoemde websites.

De branche in cijfers 

Bij ActiZ waren op 31-12-2009 

424 zorgondernemers aan- 

gesloten. Jaarlijks leveren zij 

aan circa 1,6 miljoen mensen 

zorg en diensten in verpleeg-

huizen, verzorgingshuizen, aan 

huis, in de kraam- en jeugd- 

gezondheidszorg. ActiZ is een 

van de grootste werkgevers-

organisaties in Nederland. Bij 

de aangesloten organisaties 

werken circa 420.000 mensen 

en er worden 50.000 alfa- 

hulpen bemiddeld. De omzet 

van de aangesloten organi- 

saties ligt rond de 13 miljard 

euro.
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De discussie over de betaalbaarheid en houdbaarheid van de AWBZ-zorg staat al jaren 

hoog op de agenda. Deze wet uitvoeren wordt steeds duurder. Dus leeft de vraag: hoe nu 

verder? Econoom Sweder van Wijnbergen propageert tweedeling, terwijl ActiZ-voorzitter 

Han Noten radicaal voor afschaffing pleit. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.

 

tekst Ingrid Damen

fotografie Michel Boulogne

Als een bok op een haverkist reageert Han Noten als hij het 

mantra ‘de zorg wordt duurder’ verneemt. “Oppervlakkig”,  

bekritiseert hij. “Want dat is totaal niet het geval. Altijd beginnen 

we over de kosten, terwijl het beter is te redeneren vanuit de 

behoefte en de vraag. En de vraag naar ouderenzorg neemt af. 

Dat is een vaststaand feit. Relatief gezien doen Nederlanders 

minder en veel later een beroep op de ouderenzorg dan tien 

of twintig jaar geleden”, verduidelijkt hij. “Een kleiner aantal 

personen gaat naar verpleeg- en verzorgingshuizen.  

Je kunt stellen dat in die zin de behoefte aan zorg de laatste 

twintig jaar is gehalveerd. Dat is een maatschappelijke trend.” 

Echter, in absolute zin zijn de kosten wel omhoog gegaan, 

geeft hij toe.

Goedkoper

Ook Sweder van Wijnbergen bestrijdt dat de zorg kostbaarder 

is geworden. “Statistisch gezien zijn de kosten in de ouderen-

zorg in de Verenigde Staten gedaald. Ik denk dat in Nederland 

hetzelfde gebeurd is. De situatie in Nederland is namelijk iden- 

tiek aan Amerika, maar dan tien jaar later. De reden voor de 

kostenafname is dat mensen een ander soort zorg ontvangen. 

Dertig jaar geleden zaten ouderen in tehuizen en nu wordt er 

veel meer thuis gezorgd. Dat percentage wordt steeds groter, 

dus dat maakt het goedkoper.”

“Oud zijn is feitelijk niet zo heel duur”, stelt hij. “Doodgaan kost 

meer. Dertig procent van de lifetime kosten worden in de 

laatste zes maanden van iemands leven gemaakt, maar dat is 

veelal curatieve zorg.” 

De econoom, in zijn Spartaans ingerichte werkkamer op de 

elfde verdieping van de Vrije Universiteit in Amsterdam, doet 

er nog een schepje bovenop. “Ouderensamenlevingen blijken 

niet meer te kosten dan samenlevingen met jongeren. Je kunt 

er zelfs van uitgaan dat de zorg vanwege vergrijzing goedkoper 

wordt. Als mensen een hogere leeftijd bereiken, sterven er 

jaarlijks minder en dat brengt de gemiddelde zorgkosten omlaag. 

Maar de jaren komen er aan de achterkant bij. Daarom ben ik 

voorstander van verhoging van de pensioenleeftijd.”

Nederlanders doen relatief dus minder beroep op zorg, en 

tegelijkertijd beschikken ze over een dikkere portemonnee. 

“Dat is een prettig voordeel”, merkt Han Noten op. “Daardoor 

zijn ze in staat om veel meer zaken zelf te regelen. En dat doen 

ze in veel gevallen ook.”

De econoom ziet een andere kant van de medaille. “Het gevolg 

van de toegenomen welvaart is wel dat ze meer zorg willen 

hebben. Mensen met een comfortabel leven willen dat gewoon 

voortzetten. En niet te vergeten de loonstijgingen vormen 

eveneens een flinke kostenfactor.” Een besparende factor is dat 

veel meer ouderen thuis blijven wonen. “En thuiszorg heeft het 

voordeel dat het meer gerichte zorg is, minder infrastructuur 

nodig heeft, bij de meeste cliënten niet 24 uur per dag gegeven 

wordt, en dus veel goedkoper is.”  u

AWBZ: opdelen of schrappen?
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Markt

Van de thuiszorg wil de 

ActiZ-voorzitter de aandacht 

verleggen naar de enorme 

aardverschuiving die in de 

ouderenzorg heeft plaats- 

gevonden. “De sector is van 

oudsher privaat en niet 

competitief. Twintig jaar 

geleden nog maar hadden we 

te maken met relatief kleine ouderenzorgstichtingen die over lokale bestuurders beschikten. 

Mijn eigen vader zat in het bestuur van een bejaardenhuis in Swalmen. Met andere bejaarden-

huizen werd niet geconcurreerd. Sindsdien is er steeds meer marktwerking toegevoegd. Nu voert 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit invallen uit in deze bedrijfstak!”

“We leven in een dubbele werkelijkheid. Aan de ene kant verklaart de staatssecretaris dat er geen 

marktwerking is, aan de andere kant kampen we met invallen in de sector. De huidige zorg is dan 

ook te omschrijven als hybride en angstgedreven. Omdat ze de wens koestert dat het goedkoper 

wordt, creëert de overheid een markt. Tegelijkertijd is ze bang dat de markt zich gaat misdragen 

en daarom stelt ze toezichthouders in van diverse pluimage.”

“De ontwikkelingen hebben gezorgd voor meer formalisering en competitie tussen instellingen. 

Wet- en regelgeving staan steeds sterker op de voorgrond, keuzevrijheid wordt steeds verder 

op de achtergrond gezet. Managers en bestuurders beschikken als gevolg hiervan over steeds 

minder keuzemogelijkheden, om over de cliënt maar helemaal te zwijgen.” 

In de gewone markt betekent marktwerking creativiteit die bij ondernemerschap past, en vrije 

prijsvorming. “Bij ons heeft het een tegengestelde inhoud. Innovaties worden in de kiem gesmoord. 

Dat is een enorm probleem. Een waanzinnige paradox. Het leidt tot onmacht en biedt een vrucht- 

bare voedingsbodem voor fusies. Ook worden de organisaties hiërarchischer en meer bureau-

cratisch. Dat systeem moet je doorknippen. Laat het geheel weer om de cliënt en de professional 

draaien. De cliënt is het middelpunt tenslotte.”

In tegenstelling tot Van Wijnbergen meent Noten niet dat cliënten meer zorg willen opsouperen. 

Hij maakt een uitstapje op zijn terrein. “Door het introduceren van economische logica zou de zorg 

een markt zijn. Consumenten zouden in het verlengde hiervan zo veel mogelijk willen consumeren, 

maar ze ervaren een rem omdat ze moeten betalen. Mijn gedachtegang is totaal anders. Die van 

Jos de Blok van een innovatieve formule als Buurtzorg overigens ook. Die formule zorgde voor 

een kwaliteitsverbetering. Naar mijn mening willen de meeste ouderen zo weinig mogelijk zorg 

gebruiken. Ze dromen ervan om zo lang mogelijk vrij en onafhankelijk te leven. Wel willen ze zich 

veilig voelen en sociale contacten onderhouden. Die wens heeft mijn moeder, maar dat geldt 

evenzeer voor mij.”

“De gemiddelde cliënt heeft helemaal geen behoefte aan zorg. En de gemiddelde professional 

die dat aanbiedt heeft ook niet de aanvechting om iemand te pamperen die het prima kan redden 

zonder zorg. Dat is tegen hun beroepsethos. Dus de zorg is tegengesteld aan de consumenten-

markt.” 

Van Wijnbergen is het met Noten eens dat de zorg zich niet echt als een markt gedraagt. De cliënt 

heeft immers weinig te kiezen. “Eén verzekeraar of zorgkantoor regelt het in een bepaalde regio 

van A tot Z. Die besluit of iemand wel of geen zorg krijgt en is ook de partij die zorg inkoopt. Als 

cliënt heb je vervolgens een probleem als je in een verpleeg- of verzorgingshuis zit en je hebt 

het gevoel dat je niet goed wordt behandeld. Vind dan maar eens wat anders.”

Lachend: “De meeste econo- 

men zijn het niet met deze 

redenering eens. Zij hebben 

geleerd dat vergrijzing leidt 

tot explosieve kostengroei. 

Maar inmiddels redeneert 

het Centraal Planbureau net 

als ik. Zij stellen objectief vast 

dat niet de vergrijzing maar de 

technologische vooruitgang 

leidt tot groeiende uitgaven.”



“Gemeenten hebben bij huishoudelijke hulp (in verband met 

de Wmo) louter op prijs aanbesteed. Daardoor kan de klant 

evenmin zelf echt kiezen. Kortom, over marktwerking is niet 

echt goed nagedacht. Cliënten zouden zelf hun keuze moeten 

kunnen maken en dan bijvoorbeeld op basis van kwaliteit.” 

Overboord

In verband met alle problemen die aan het huidige regime 

kleven, zou Noten het huidige systeem graag overboord gooien. 

“Ik denk dat de zorgvraag dan afneemt. Een heleboel zorg wordt 

bijvoorbeeld geconsumeerd omdat die in pakketten zit. Die pakketten hebben organisaties 

samengesteld om hun begroting sluitend te krijgen. Nergens anders om. Je streeft ernaar dat 

de cliënt en de aanbieder weer de baas worden. Dat doe je door tegen VWS te zeggen dat ze 

zich er even niet mee moeten bemoeien. Dan kies je een regio, bijvoorbeeld Roermond, en doe 

je een experiment. Je kijkt wat er met de cliëntvraag gebeurt als je geen grenzen oplegt. Gaat 

die stijgen of dalen? En maakt de zorgaanbieder geen misbruik van de situatie? Het is namelijk 

niet alleen de verantwoordelijkheid van het ministerie, ook de zorgaanbieder speelt een rol. Als 

die louter naar winstmaximalisatie streeft, draagt ze de medewerkers op zo veel mogelijk zorg 

te bieden zodat zij maximaal kan omzetten. Dat is maatschappelijk gezien niet wenselijk.”

Hoe je het ook wendt of keert, de AWBZ kost de belastingbetaler momenteel een bedrag van 

4000 euro. Het uitgangspunt is dat de premie niet omhoog kan. Maar Van Wijnbergen vraagt 

zich terdege af of dat inderdaad het geval is. “Betalen we een bedrag van 4000 euro op jaarbasis 

voor de AWBZ? Daar was ik totaal niet van op de hoogte en ik denk dat dat voor veel mensen 

geldt. Het bedrag is onderdeel van de eerste schijf van je belastingtarief. In de eerste schijf zit  

zo veel: de WW, AOW, AWBZ. Als je dit opkrikt, kraait er geen haan naar.”

Tegen deze materie kijkt Han Noten heel anders aan. Hij heeft er pittige ideeën over. “In 2007 zijn 

onze uitgaven aan vakanties onze betalingen aan ouderen- en thuiszorg gepasseerd. Veertien 

miljard versus twaalf miljard. Daarover heb ik nog nooit een debat gehoord in de Tweede Kamer. 

Dus concludeer ik dat we het als maatschappij problematisch vinden om te betalen als het om 

gemeenschapsgeld gaat.” 

“Economie heeft te maken met de waarde die we aan iets hechten. Het punt is dat we ouderen-

zorg minder belangrijk vinden dan vakanties. Mensen worden kwaad als ik dat op politieke 

bijeenkomsten zeg. Ze voelen zich aangesproken, deze boodschap past niet in hun individuele 

waardepatroon. Maar in debatten blijf ik herhalen dat het om een maatschappelijke keuze gaat.” 

u

“Ik vind zorg niet te duur, ik ben alleen 
van mening dat we er te weinig geld aan 
uitgeven.”



“Daarmee wil ik niet zeggen dat er inefficiënt gewerkt wordt in 

de zorg. Ik vind zorg niet te duur, ik ben alleen van mening dat we 

er te weinig geld aan uitgeven. De welvaart en het welzijn van 

de ouderenzorg loopt achter bij de rest van de samenleving.”

Tweedeling

Een zekere tweedeling in de zorg, daarin ziet de Amsterdamse 

econoom de oplossing voor de financiering van de AWBZ.  

“Als je een bepaalde tweedeling accepteert, dan garandeer je 

kwaliteit voor iedereen”, zo luidt zijn controversiële stelling. 

“Nu krijgt iedereen hetzelfde: zorg die niet zo goed van kwaliteit 

is. We zijn dus allemaal gelijk, maar op een arm niveau. Daar ben 

ik geen voorstander van. Ik pleit ervoor om mensen die het 

beter hebben meer te laten betalen, waardoor degenen die er 

minder goed voor staan zorg van een hoger niveau krijgen dan 

nu. We maken de ouderenzorg dus meer inkomensafhankelijk 

met het doel om de kwaliteit van de zorg voor de armen op 

een hoger plan te brengen. Tegelijkertijd hebben de rijken de 

gelegenheid om precies datgene in te kopen wat ze wensen. 

Bij dezelfde zorginstelling. Ethisch gezien heb ik geen problemen 

met deze maatregelen, ik hecht er meer waarde aan dat er goede 

zorg is voor mensen met een laag inkomen.”

“Het is natuurlijk de vraag waar de grens ligt. Daar moet over 

worden gediscussieerd. Personen die anderhalf tot twee keer 

modaal en meer verdienen, mogen van mij meebetalen. Dat 

levert de groep eronder betere zorg op. De politiek zet momen- 

teel echter meer in op goedkoop houden voor rijken en levert 

liever in op kwaliteit. Bied ruimte voor een publiek en een privaat 

stelsel. Privaat moet je zelf betalen. Daarbij creëer je meer 

mogelijkheden voor privé-initiatief. De tijd is gunstig om dit 

systeem in te voeren, want de babyboomers zijn de eerste 

generatie waarbij de ouderen echt rijker zijn dan hun kinderen. 

Zij gaan behoorlijk gefortuneerd de oude dag in.”

Afschaffen AWBZ

“De AWBZ voor de ouderenzorg mag van mij rigoureus worden 

afgeschaft”, poneert Han Noten. “Deze zorg is namelijk statistisch 

in hoge mate voorspelbaar en niet onverzekerbaar. Laat de 

zorgverzekeraars de wet maar concurrerend uitvoeren. Dan 

kunnen zorgaanbieders meer gaan samenwerken ten behoeve 

van de cliënt en komt er ruimte voor preventie en experimenten. 

De politiek durft alleen niet.”

“De blokkades moeten weg ten behoeve van de cliënt. Die zijn 

ontstaan doordat de zorg in financiële stromen is gesplitst: de 

care, revalidatie, welzijn, hulp. In de uitvoering ontmoeten die 

elkaar niet.” Hij voert een voorbeeld ten tonele. “Een pas geope- 

reerde vrouw struikelt in haar woning en bevuilt zichzelf. In 

verband met de voorbije operatie biedt een medewerkster van 

de thuiszorg via de Zorgverzekeringswet zorg. Als ze pools-

hoogte heeft genomen, belt ze iemand die haar komt wassen. 

Dat is AWBZ. Schoonmaken is Wmo. Waanzin.”

“Als we de AWBZ toch behouden, geef de reguliere aanbieder 

dan wel de gelegenheid om extra zorg te leveren. Je kunt 

verbieden dat hij bepaalde extra’s levert en zorgen dat cliënten 

de extra’s ergens anders halen. In dat geval creëer je tweedeling 

in de zorg, alhoewel je dat niet wilt. Alleen, als de reguliere 

aanbieders geen extra’s mogen bieden, heb je de tweedeling 

geïnstitutionaliseerd. En dan zeg je dat je dat doet omdat je 

geen tweedeling wilt.”

“In de Tweede Kamer moeten politici beslissen wat er uit de 

AWBZ kan. Daar kan ik niet over oordelen. Ik denk wel dat zaken 

als verpleging, behandeling en verzorging uit de AWBZ kunnen. 

Die zorg kan prima over naar de Zorgverzekeringswet.

Huisarts als belangenbehartiger

Sweder van Wijnbergen vindt dat er veranderingen moeten 

plaatsvinden juist ten faveure van de cliënt. “Het zorgkantoor 

opereert als de ultieme monopolist. Het is een bureaucratische 

moloch, dus daar moeten we ons van zien los te maken. In het 

SER-ontwerpadvies van twee jaar terug staat dat de AWBZ-zorg 

bij de verzekeraars moet worden ondergebracht, en dat de 

zorgaanbieders moeten gaan concurreren. Maar als verzekeraars 

de partijen zijn die de zorg contracteren, veroorzaak je concur- 

rentie op prijs. Dat gebeurt nu ook bij de curatieve zorg met 

grote ziekenhuizen. Het zal vervolgens leiden tot een enorme 

fusiegolf aan de aanbiederskant. Die willen uit alle macht tegen- 

wicht bieden aan die verzekeraars die comfortabel beschikken 

over een regionaal monopolie. Tussen deze twee grootmachten 

wordt de cliënt finaal vermalen.”

In dat verband ziet hij een mooie rol weggelegd voor de onaf- 

hankelijke huisarts. “In Engeland hebben ze patiëntentrusts en 

daar spelen huisartsen een belangrijke rol in. Ze treden expliciet 

op voor de cliënt en zijn niet in dienst bij de zorginstelling. Ze 

hebben de medische achtergrond die hen in staat stelt om alle 

problemen van de cliënt te overzien en kunnen daardoor hun 

belangen behartigen. Dat zou ook iets zijn voor hier. Want voordat 

je het weet zijn we die cliënt weer uit het zicht verloren.” 

“Niet de vergrijzing maar de  
technologische vooruitgang leidt 
tot groeiende uitgaven.”
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Publicaties 12

Tijd voor CJG 
Elke gemeente is verplicht in 
2011 een Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) te hebben in- 
gericht. Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) is één van de kernpart-
ners. Om te laten zien welke 
rol de thuiszorgorganisatie kan 
vervullen bij de vorming van 
de CJG’s en de rol van de JGZ 
daarin is vaak een gesprek  
met de gemeente nodig. De 
brochure ‘Tijd voor CJG’ kan 
daarbij behulpzaam zijn. In  
de brochure worden praktijk-
voorbeelden belicht en komen 
hoofdrolspelers zoals het 
ministerie voor Jeugd en Gezin 
en gemeenten aan het woord. 
De voorbeelden laten zien 
welke mogelijkheden er voor 
samenwerking zijn en wat de 
thuiszorgorganisatie kan 
bijdragen. 
Publicatienummer 09.009

1

TIJD 
voor CJGOp weg 

naar stevig 
ouderschap Nieuwe mogelijkheden

Passende hulp

Motivatie

21 TIJD voor CJG

Publicatienum
m

er 09.009

glossy actiz omslag.indd   1 11-03-2009   11:27:39

tekst Jacqueline Donga

Het boekje van Ellen 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum 
Wonen-Zorg heeft een korte 
speelfilm uitgebracht over 
samenwerking op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg: 
‘Het boekje van Ellen’.  
De film is verschenen inclusief 
een werkboek met tips en 
suggesties. In september heeft 
voormalig staatssecretaris  
Jet Bussemaker een workshop 
over ‘Het boekje van Ellen’ 
bijgewoond. 

De film toont de valkuilen van 
een fictief samenwerkings-
traject. Met veel humor komen 
herkenbare situaties in beeld. 
Hiermee worden ingewikkelde 
en soms pijnlijke momenten in 
de samenwerking bespreek- 
baar gemaakt. ‘Het boekje  
van Ellen’ is een werkfilm om 
samen te bekijken en te 
bespreken. Het is een spiegel 
die discussie uitlokt over het 
proces van samenwerking.  
De film is bedoeld voor organi- 
saties en mensen die een 
gezamenlijk project onder- 
handen hebben op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg 
bijvoorbeeld de leden van 
een stuurgroep. 
Zie voor meer informatie 
www.kcwz.nl

Juridische aspecten van  
de inzet van vrijwilligers  
en de samenwerking met 
mantelzorgers 
Dat de bijdrage van vrijwilligers 
en mantelzorgers aan de kwa-
liteit van leven van een cliënt 
een zwaarder accent krijgt, 
wordt soms gezien als voor- 
beeld van verschraling van de 
zorg. Daarbij wordt veronder-
steld dat het werk eigenlijk 
door beroepskrachten gedaan 
zou moeten worden. ActiZ 
ziet dit anders. Mantelzorgers 
en vrijwilligers zijn geen 
substituut-beroeps-krachten, 
maar hebben eigen kwaliteiten 
die voor cliënten erg waardevol 
zijn. Naarmate zorgverlening 
meer een coproductie is van 
verschillende betrokkenen, 
dienen vragen zich aan over 
de spelregels die daarop van 
toepassing zijn. Welke hande- 
lingen moeten door een profes- 
sional verricht worden? Wat 
mag een vrijwilliger doen? 
Wie is aansprakelijk als een 
vrijwilliger of mantelzorger 

een fout maakt? Kan een zorg- 
aanbieder ook instaan voor 
levering van verantwoorde zorg 
als mensen met wie hij geen 
arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten daaraan een bijdrage 
leveren? Het antwoord op 
dergelijke juridische vragen 
staan in deze brochure 
centraal. Met deze brochure 
wil ActiZ een goede samen- 
werking tussen professionals, 
vrijwilligers en mantelzorgers 
stimuleren.
Publicatienummer 09.007

Implementatiegids Zorg- 
leefplan Verantwoorde Zorg 
De implementatiegids Zorg- 
leefplan Verantwoorde zorg 
brengt ervaringskennis uit de 
branche met het invoeren 
van Zorgleefplannen voor 
Verantwoorde zorg samen. 
Het ontwikkelen en delen  
van deze kennis draagt bij aan 
de kwaliteitsslag en imago- 
verbetering die de branche 
wil realiseren op basis van de 
normen voor Verantwoorde 
zorg en aan de transparantie 
die onder andere met het 
Kwaliteitskader geboden 
wordt. De belangenbeharti-
ging van ActiZ richt zich ook 
op het faciliteren van de leden 
bij het proces van individuali-
sering van de zorg. Het model 
Zorgleefplan VZ blijkt daarbij 
een effectief hulpmiddel. 
Publicatienummer 09.041

Verantwoorde zorg  
in de palliatieve fase
Driekwart van de Nederlanders 
brengt de laatste fase van zijn 
leven door in een verpleeg- of 
verzorgingshuis of thuis met 
ondersteuning van thuiszorg. 
Zorgverleners doen er alles 
aan om Verantwoorde zorg te 
bieden. Voor het bieden van 
goede palliatieve zorg zijn 
specifieke kennis en vaardig- 
heden nodig, zoals betrokken- 
heid, aandacht en deskundig-
heid. Veertien zorgorganisaties 
inventariseerden de mogelijk- 
heden en verbeterpunten op 
het gebied van zorg in de pal- 

liatieve fase. Tips en praktische 
handreikingen zijn samen-
gebracht in deze brochure.
Publicatienummer 09.003

Implementatiegids   

     Zorgleefplan 
      Verantwoorde zorg  
  

Zorgverleners in uw organisatie doen er alles aan om Verantwoorde zorg te bieden. Voor het bieden van goede 

palliatieve zorg zijn speci�eke kennis en vaardigheden nodig. Betrokkenheid, aandacht en deskundigheid zijn 

essentieel voor het geven van goede palliatieve zorg. Dat is ook de basis van Verantwoorde reguliere zorg. Het 

investeren in palliatieve zorg is daarom dubbel de moeite waard. Veertien collega-organisaties inventariseerden 

de mogelijkheden en verbeterpunten op het gebied van zorg in de palliatieve fase. In deze folder vindt u hun tips 

en praktische handreikingen. 

Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een 
verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde  
zorg in een vertrouwde en veilige omgeving biedt deze cliënten een zo goed  
mogelijke kwaliteit van leven. 

Meer informatie over deze onderwerpen op ActiZ ledennet  

of op www.kcwz.nl



Column 13

De Wmo is in mijn ogen een goede wet. Gericht op meedoen 

van burgers, participatie, eigen verantwoordelijkheid nemen 

met ondersteuning van de gemeente. De gemeente die de 

lokale situatie goed kent en daarvoor lokaal en samenhan-

gend beleid kan ontwikkelen en uitvoeren, met partners die 

ook lokaal verankerd zijn. Gemeente, zorg- en welzijnsorgani-

saties investeren in langdurige ontwikkeling van wijken en 

buurten en dragen bij aan een betere leefbaarheid in onze 

maatschappij. Dat hebben we hard nodig in een maatschappij 

die vergrijst en de komende jaren fors moet bezuinigen. We 

moeten het met elkaar doen: burgers, gemeenten en andere 

partijen. Elkaar vinden en met elkaar verbinden is dan 

essentieel. Daar zou op gestuurd moeten worden en wet- en 

regelgeving en financieringssystemen zouden dat moeten 

stimuleren. Aanbestedingstrajecten voor Wmo hulp staan daar 

haaks op.

Sinds de huishoudelijke hulp onder de Wmo valt en dus aan- 

besteed moet worden, is veel onduidelijkheid en onzekerheid 

ontstaan. Voor de aanbestedingsronde vragen medewerkers 

en cliënten zich af hoe het verder moet. “Ik lees in de krant dat 

mijn aanbieder niet de huishoudelijke hulp mag blijven bieden; 

kan ik mijn eigen hulp wel houden? Die wil ik niet kwijt. Hoe 

moet ik dat doen?” hoorde ik vorig jaar van een cliënt. 

“Waarom is het nu weer onzeker of mijn contract verlengd kan 

worden? Mijn cliënten hebben toch gewoon hulp nodig en 

willen mij graag houden,” zei een van onze medewerkers. 

Dat vind ik verontrustende signalen die aangeven waar het 

wringt in de Wmo. Ook voor de zorgorganisatie leveren de 

aanbestedingen problemen op. 

BrabantZorg deed in 2009 voor de tweede keer mee met de 

aanbesteding voor huishoudelijke hulp. Wij willen voor mensen 

in ons gebied de totale keten aan zorg op het terrein van 

verpleging en verzorging bieden: van huishoudelijke hulp tot 

complexe verpleeghuiszorg. Als lokale aanbieder zijn we op 

vele manieren verbonden met allerlei projecten en initiatieven 

op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Daar investeren we 

ook in. Daarmee zijn we wellicht iets duurder dan een andere 

organisatie die dit allemaal niet doet, maar wij hechten grote 

waarde aan de samenwerkingsgedachte. 

Juist daarom vielen de tarieven van de aanbestedingsbestekken 

in 2009 erg tegen. Dat leidde tot interne discussies of wij deze 

zorg wel wilden blijven leveren tegen deze tarieven. “Wat is het 

ons waard om de hele keten te leveren?” vroegen we ons af. 

“Als we beneden onze kostprijs leveren, hoe moet dat tekort dan 

gedekt worden? Oftewel waar leggen we die rekening dan 

neer?” We vonden de tarieven onredelijk en vroegen ons af of 

we juridische mogelijkheden hadden om de tarieven aan te 

vechten op grond van een door ActiZ geïnitieerd onderzoek1. 

Na ampel beraad besloten we om een kort geding aan te 

spannen. In de vraagrondes kregen we echter bevredigende 

antwoorden. Ook zagen we dat de aangekondigde subsidie 

voor het in dienst nemen van alphahulpen het verlies dekte. 

We besloten om in te schrijven. 

Het resultaat: in alle gemeenten waar we in hebben geschreven 

werd de opdracht aan ons gegund. Ons gevoel bij dit resultaat: 

gemengd, dubbel. We zijn blij dat onze cliënten hun vertrouw-

de hulp kunnen behouden, dat wij onze medewerkers kunnen 

behouden, maar we vinden de tarieven nog steeds niet reëel. 

 

Bovendien is dit hele proces schadelijk voor de thuiszorg. Zowel 

vanuit gemeenten als aanbieders worden enorme sommen geld 

besteed aan adviesbureaus en advocaten. In de maatschappij 

ontstaat een beeld van de thuiszorg als een sector waar je iedere 

twee jaar voor je baan moet vrezen en niet weet waar je terecht 

komt en dat terwijl wij weten dat er enorme personeelstekorten 

aankomen. Maar bovenal: cliënten weten niet waar ze aan toe 

zijn en zitten hier niet op te wachten. En voor de cliënten doen 

we dit toch allemaal? 

De Wmo is een goede wet. Het doel is nastrevenswaardig, 

echter het middel veroorzaakt het tegenovergestelde van wat 

de wet beoogt.

WMO: hoe een goede wet nog niet leidt  
tot het gewenste doel

1  ActiZ en Admova, Uitkomsten Quickscan Wmo tarieven 2010

“Wat is het ons waard 
om de hele keten te  
leveren?”

tekst Wilma de Jong, Bestuurder BrabantZorg



Zorgaanbieders en ActiZ zijn positief over de financierings-

systematiek van de zorgzwaartepakketten. “Het voldoet beter 

dan het systeem wat we hadden; het is objectiever en eerlijker 

dan het oude systeem”, verwoordt Hans Groenendijk het 

algemene oordeel. “In het verleden was er veel ruimte om op 

lokaal niveau dingen anders af te spreken. Dat kon leiden tot 

grote regionale verschillen in de zorglevering. Dat is nu ten 

einde. Vanuit landelijk optiek is dit een grote verbetering.” 

Hans Groenendijk is bestuurder van Stichting Sint Jacob in 

Haarlem en namens ActiZ lid van de adviescommissie Care 

van de NZa. In die hoedanigheid is hij vanaf het eerste uur 

betrokken bij de invoering van de zorgzwaartepakketten (zzp’s). 

Hij is positief over dit traject: het was goed voorbereid en de 

overgangsjaren maakten dat de invoering van het systeem in 

de zorgorganisaties relatief makkelijk verliep. 

Recht op zorg

Zowel ActiZ als veel zorgaanbieders zijn 

enthousiast over de zzp’s. Door alle cliënten een 

zorgindicatie toe te kennen op basis van een 

bepaalde zorgzwaarte, is precies te zien wat een 

zorgaanbieder aan de cliënt kan leveren. Zowel 

voor de cliënten als de zorgondernemers biedt 

deze transparantie voordelen. 

“Tijdens de introductie zijn zzp’s neergezet als 

systeem om op basis van de indicatiestelling 

een verantwoord zorgpakket voor de cliënt 

samen te stellen”, legt Groenendijk uit. Dat gaf 

ook de beperking van het zorgbudget weer: 

“Het werd daarmee wel duidelijk dat er onvol- 

doende geld is om het pakket zoals het bedacht 

is te kunnen financieren. Deels omdat het lan- 

delijk budget is zoals het is en er meer geld nodig 

is voor uitvoering van alle taken. Ook is er in de 

afgelopen jaren bij het ministerie een verschui-

ving geweest. Bij aanvang gaven de zzp’s het 

individuele recht van de cliënt op een bepaalde 

hoeveelheid zorg weer; in de loop van de tijd is  

dat verschoven naar een gemiddelde hoeveel-

heid zorg om te besteden, omdat er onvoldoen-

de geld is om de zzp’s goed uit te voeren. 

tekst Pauline Fuhri Snetlage

fotografie archief St. Sint Jacob

Meer transparantie door zzp’s

Zorgbestuurder Hans Groenendijk over 
zorgzwaartepakketten in de praktijk

Ervaringen met ZZP’s 14
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Ik snap het wel, op moment dat je spreekt van een individueel recht op zorg, kunnen cliënten 

dat recht gaan claimen en daarmee komt het budget onder druk. Dat merken zorgorganisaties 

nu in de praktijk: met de optelsom van het aantal zorguren komen ze lastig uit.”

Van verschraling van de zorg door de invoering van de zzp-systematiek wil Groenendijk niet 

spreken. “Landelijk gezien is er niet minder geld beschikbaar. Maar het geld wordt anders verdeeld, 

zodat we het op sommige onderdelen met minder moeten doen, daar zijn de tarieven erg krap. 

Tegelijkertijd zijn er dus ook collega’s die door de herverdeling van het budget meer kunnen doen.”

Jaar van de waarheid

“Het jaar 2010 wordt het jaar van de waarheid, omdat de zzp-systematiek nu echt is doorgevoerd”, 

blikt Groenendijk vooruit. “Over 2009 betaalden de zorgkantoren nog een basisbedrag ongeacht 

de productie. Als we nu leegstand hebben, tikt de klok toch door, en moeten wij zelf het volle 

pond opbrengen.”

Voor de branche een reden om in te blijven zetten op de directe betaalrelatie tussen de cliënt en 

de zorgaanbieder: daarmee kan de zorgaanbieder beter inspelen op de situatie van het moment, 

zonder gebonden te zijn aan een vooraf bepaalde zorginkoop. 

Keuzes voor de cliënt

Groenendijk ziet mogelijkheden voor een betere afweging in de keuze van de zorgaanbieder  

voor de cliënt. “Een onverwacht neveneffect is dat ook door de zichtbaarheid van de budget-

taire problematiek de transparantie wordt vergroot. Het wordt makkelijker om verpleeg- en 

verzorgingshuizen te vergelijken, omdat alle huizen met dezelfde financiële beperkingen zitten. 

En dat is goed, je moet het allemaal met hetzelfde doen en de cliënt kan zien wat je ervan maakt.” 

Bovendien wordt de zorgondernemer uitgedaagd om cliënten naar zijn organisatie toe te trekken 

en de competitie aan te gaan op kwaliteit van zorg. Ook een goede ontwikkeling, vindt ActiZ. 

Als de zzp’s niet alleen worden gebruikt 

voor de verdeling van het budget maar 

ook, zoals in de opzet de bedoeling was, 

inzicht geven in de zorg die de cliënt 

krijgt binnen een pakket, bevordert dat 

de keuzemogelijkheden voor de cliënt. 

Groenendijk licht toe: “De invoering van 

de zzp’s heeft als effect dat binnen 

zorgorganisaties meer naar persoonlijke 

wensen en de individuele zorgvraag van 

de cliënten gekeken wordt, al is dat wel 

een leerproces. Je ziet ook dat cliënten 

op basis van een zzp een bepaald pakket 

krijgen en dan extra’s vragen, waarvoor ze soms bereid zijn extra te betalen. De volgende stap is 

hoe je dat goed kunt organiseren. Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen wat binnen het 

pakket valt en wat erbuiten, daar zit dan een extra prijskaartje aan vast. We zijn het wel aan onze 

stand verplicht om een basispakket te bieden dat verantwoord is”, besluit Groenendijk. “Maar het is 

onontkoombaar dat mensen met meer geld extra zorg kunnen inkopen. En dat is ook prima, want 

we rijden ook niet allemaal in dezelfde auto.” 

“Je moet het allemaal 
met hetzelfde doen en 
de cliënt kan zien wat 
je ervan maakt.”

Rol van ActiZ

Eind 2009 onderzocht ActiZ 

de zorgcontractering voor de 

AWBZ voor 2010.  

Ruim 80% van de leden van 

ActiZ ondervond problemen 

bij het contracteren van de 

zzp’s. De inkoop van de zzp’s 

is soms gebaseerd op de 

situatie van meer dan een jaar 

geleden, terwijl de actuele 

situatie van de cliënten in 

zorg vaak al is veranderd. 

Zorgaanbieders kunnen hier- 

door in de problemen komen, 

ook al omdat de zzp’s zijn 

verworden tot een middel 

om het budget te beheersen 

en verdelen. 

ActiZ blijft vragen om aan- 

dacht voor het tarievenbeleid. 

Bij de ontwikkeling van zzp’s 

is destijds door het ministerie 

van VWS een forse korting  

op de tarieven toegepast. 

Voor de meeste verpleeg- en 

verzorgingshuizen is de rek er 

uit. ActiZ vreest dat nog meer 

kortingen zullen leiden tot 

een verdere verschraling van 

de zorg en een verslechtering 

van de financiële positie van 

de zorgorganisaties. 

Lees meer in het persbericht 

op www.actiz.nl.
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“Het mooiste  in de kraamzorg 
              is de  begeleiding van een gezin             
              naar  zelfstandigheid.”



17 Petra de Jong (41), moeder van twee kinderen, is sinds 2001 

kraamverzorgende bij Careyn in Den Haag. Na haar MDGO 

(middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs) 

opleiding, wilde Petra graag stage lopen in de kraamzorg. Voor 

de vijf stageplekken waren echter 55 gegadigden en Petra lootte 

uit. Zij ging verder met de opleiding tot ziekenverzorgende  

en werkte jarenlang in een verpleeghuis. De kraamzorg bleef 

toch trekken en in 2001 maakte ze de overstap. Omdat ze de 

opleiding al had gevolgd, kon ze de fijne kneepjes van het vak 

in de praktijk leren tijdens een begeleidingstraject. 

Petra: “Als kind vond ik baby’s al leuk. Toen ik zelf moeder werd, 

trok de kraamzorg me nog meer. Het een op een contact, de 

intieme relatie met moeder en pasgeborene is heel mooi. 

Uiteindelijk heeft het me veel voordelen gebracht om op latere 

leeftijd kraamverzorgende te worden. Ik had zelf twee bevallin- 

gen meegemaakt als kraamvrouw; ik weet wat het is, de weeën, 

de angst voor het onbekende die je als nieuwe ouder hebt.” 

“Het mooiste in de kraamzorg is de begeleiding van een gezin 

naar zelfstandigheid. In een week tijd groeien ouders en de 

eventuele andere kinderen in het gezin enorm. Broertjes en 

zusjes zijn vaak eerst heel afwachtend en een beetje bang voor 

het nieuwe baby’tje. Ik betrek ze spelenderwijs bij de verzorging, 

en de kinderen worden dan heel snel losser. Ouders die een 

eerste kindje krijgen zijn vaak onzeker. Door de verzorging van het 

kind voor te doen en veel uit te leggen zie ik het zelfvertrouwen 

bij de jonge ouders groeien.”

Een dag kraamzorg

“Eerst stel ik me voor en maak een praatje met de kersverse papa 

en mama”, licht Petra de dagindeling toe. “Ik bewonder de mooie 

baby en lees ondertussen de overdracht van het ziekenhuis of 

de verloskundige. Aan de ouders vraag ik of ze weten wat 

kraamzorg inhoudt en wat ze deze dagen van mij verwachten. 

Vaak hebben mensen geen idee wat er allemaal bij komt kijken 

dus leg ik mijn taken uit. Ook vertel ik dat ik in het weekend 

gewoon kom werken.”

In overleg met het gezin komt de kraamverzorgende de eerste 

dagen meestal acht uur op een dag en dat wordt langzaam 

afgebouwd. Afhankelijk van de indicatie krijgt het gezin maxi- 

maal 49 uur kraamzorg toegewezen; als er problemen zijn bij 

moeder of kind kunnen meer uren worden geïndiceerd.

Gedurende de eerste dagen komt de kraamverzorgende  

’s ochtends vroeg, kijkt of het goed gaat met moeder en kind, 

checkt hun gezondheid, hoe ze geslapen hebben, hoe het met 

de voeding gaat. Ook onderhoudt de kraamverzorgende het 

contact met de verloskundige. Als het nodig is, geeft Petra 

voorlichting aan de kraamvrouw over haar fysieke gezondheid, 

de gezondheid van haar kindje, borstvoeding. Ze houdt de 

kraamkamer, de babykamer en de badkamer schoon, en 

verzorgt het ontbijt, de lunch en een fruithap voor de moeder. 

“Aan het eind van de middag neem ik de dag door met de 

kraamvrouw. Ik vraag altijd of ze tevreden is, heeft ze nog 

vragen? Daarna sluiten we de dag af.”

“Het mooiste  in de kraamzorg 
              is de  begeleiding van een gezin             
              naar  zelfstandigheid.”



18 Zahira (30) is vijf jaar geleden begonnen aan de opleiding tot IG 

(individuele gezondheidszorg) verzorgende in de Lauwershof in 

Alkmaar. Als kind wilde ze graag arts worden. Ze was al jong aan 

het zorgen: in Marokko zorgde ze voor haar oma. En nog steeds 

zou ze graag medicijnen willen studeren. Maar als kostwinner en 

moeder van twee kinderen zit dat er (nog) niet in. De ambitie 

blijft. Misschien eerst een opleiding tot doktersassistente.

Tijdens haar opleiding heeft ze op verschillende afdelingen 

gewerkt. Eerst op de somatische afdeling, nu op de afdeling 

psychogeriatrie (PG). “Dat is wel zwaar, maar ook ontzettend leuk, 

vooral het contact met de mensen,” aldus Zahira. “Op deze 

afdeling ben je ook veel bezig met geestelijke verzorging. 

Mensen met dementie zijn vaak onrustig, wij proberen ze dan 

weer rustig te maken. Dat voor elkaar krijgen vind ik het leukst.”

Een middagdienst in het verpleeghuis

14.30 uur: de dienst begint met de overdracht. Zahira is 

vandaag eerst verantwoordelijke, dat betekent dat zij het 

aanspreekpunt is voor de familie en de verpleegkundige.  

Met de eerst verantwoordelijke van de ochtenddienst neemt 

ze de bijzonderheden van de dag door. Hebben cliënten nog 

bijzondere aandacht nodig? 

De middag is rustig. De cliënten op de afdeling zijn bezig, 

hebben bezoek of zitten rustig in hun stoel. De verzorgenden 

lopen rond, maken een praatje, schenken een glaasje water in. 

In de huiskamer is een groep cliënten met de dagbegeleidster 

rond de tafel poffertjes aan het bakken. 

Tegen 15.30 uur drinken de zorgmedewerkers van de afdeling 

gezamenlijk thee. De planning voor de volgende week wordt 

vast doorgenomen. Een familielid van een cliënt heeft taart 

meegenomen, als dank voor de goede zorgen. De medewerkers 

hebben zelf cake gebakken, omdat de geur van de cake in de 

oven een huiselijke sfeer creëert voor veel bewoners. 

16.30 uur: de medicatie wordt klaargezet om tijdens en na  

de maaltijd te worden uitgedeeld. “Soms is het moeilijk om  

de medicijnen te geven. Cliënten willen de medicijnen niet 

altijd, als ze bijvoorbeeld de ziekte bij zichzelf niet herkennen. 

Maar iemand met diabetes moet toch zijn insuline krijgen.” 

Tussen 17.00 en 17.30 dekt Zahira de tafel en schept het warme 

eten in schalen. De bewoners scheppen zelf op, dat is huiselijker. 

Dan eten ze ook vaak beter.  “Het spitsuur begint na het eten. 

De tafels moeten opgeruimd, bewoners worden vaak wat 

onrustig. Tussen 20.00 en 23.00 uur zijn we bezig om de cliënten 

te verzorgen en naar bed te brengen. Meestal lukt het wel om 

iedereen die dat wil dan in bed te hebben. Soms moeten de 

collega’s van de nachtdienst helpen. Als de bewoners nog op 

willen blijven dan kan dat natuurlijk, ons uitgangspunt bij het 

verlenen van zorg is de persoonlijke beleving van de bewoner.”

“Het werk op de afdeling PG is wel zwaar, 
maar ook ontzettend leuk, vooral het contact 
met de mensen.”
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Essay 20

Voortgaan op bestaande wegen en optimalisaties verwezen- 

lijken binnen bestaande kaders, brengen de oplossingen voor 

deze hardnekkige problemen niet wezenlijk dichterbij. Er is 

daarvoor meer nodig, namelijk ook innovaties van het systeem 

zelf: fundamentele omslagen in denken en doen en in de 

onderliggende structuur, cultuur en werkwijzen. Dit noemen 

we een transitie, als het systeem meer duurzaam wordt in 

economisch, sociaal en ecologisch opzicht.

Op verschillende plaatsen in de zorgsector ontstaan initiatieven 

voor deze meer fundamentele oplossingen. Voorbeelden zijn te 

vinden bij individuele zorgaanbieders die, tegen de systeem- 

druk in, nieuwe zorgpraktijken realiseren. Maar ook belangen-

organisaties als ActiZ voorzien paradigmatische veranderingen 

en zien toepassingsmogelijkheden voor transitiekundige 

benaderingen. 

Transitiearena langdurende zorg

De transitiearena langdurende zorg is een denk en doe tank 

met frisdenkers van binnen en van buiten de zorg en een van 

de initiatieven die de huidige beleidsontwikkelingen wil 

verrijken met een op de lange termijn en op duurzaamheid 

gerichte systeemverandering. Deze transitiearena opereert 

vanuit het besef dat radicaal nieuwe wegen nodig zijn. Een 

lange termijn verandering die mogelijk wel 15 tot 20 jaar kan 

duren. Dat vraagt wel dat we nu al acties in gang zetten.

De transitie arena langdurende zorg maakte allereerst een 

analyse van het fundamentele probleem in de zorg. De 

essentie luidde: het zorgsysteem verdrukt de mens en dat 

resulteert in verbroken verbindingen op alle niveaus:

•  tussen zorgverleners en mensen in nood

•  tussen inhoud en financiering

•  tussen werkvloer en management

•  tussen de zorgsector en andere maatschappelijke domeinen

Ontwikkelprincipes

De transitiearena formuleerde vervolgens drie ontwikkelprincipes 

voor een duurzame toekomstbestendige zorg: mensgericht, 

economisch duurzaam en maatschappelijk ingebed. 

Met de hulp van deze ontwikkelprincipes kan geleidelijk een 

ander zorgsysteem ontstaan. Dit zal op termijn tot ingrijpende 

tekst Jord Neuteboom, Viatore

illustratie Mirjam Visker

Het besef dat sommige maatschappelijke problemen vanwege 

hun hardnekkigheid om ingrijpende veranderingen en radicale 

oplossingen vragen, begint steeds meer door te dringen. Voor-

beelden hiervan zijn de problemen rondom klimaatverandering, 

energievoorziening, mobiliteit maar ook zorg. Zij komen namelijk 

voort uit onze manieren van denken en doen, die diep wortelen in 

de structuur en cultuur van onze maatschappij, overheid, markt en 

wetenschap. 

Een transitie  naar 
                              mensenzorg
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veranderingen leiden in de wijze waarop we tegen de zorg 

aankijken (cultuuropvattingen) en haar maatschappelijk 

organiseren (qua structuur en werkwijzen). Zo zou op den 

duur de positie van de curatieve zorg kunnen veranderen naar 

die van een gespecialiseerde onderaannemer in de zorg, of 

zouden onze beelden van leven, ziekte en zorg kunnen 

veranderen. Dit zijn echter lange termijn processen.

Vanuit deze visie kunnen we ook nu al diverse veranderingen 

in gang zetten. De grote (transitie) beweging in de zorg zal zijn 

dat de huidige professionele zorgverlening als het ware naar 

buiten gaat klappen. Deze “vermaatschappelijkte” zorg onder- 

steunt als eerste stap wat mensen zelf en met elkaar kunnen 

doen en faciliteert wat partijen uit andere sectoren en domeinen 

in de samenleving kunnen doen aan levering van (preventieve) 

zorgdiensten en aan het bevorderen van gezondheid. 

Daarnaast blijft ze zelf directe zorgdiensten leveren, maar wel 

in een radicaal getransformeerde omgeving. 

Waar kan dit toe leiden op het niveau van mens, organisatie  

en samenleving? 

Mens

Mensgerichte zorg neemt de heelheid van de mens en het 

gehele leven als uitgangspunt. De eigen leefomgeving en 

zelf- en samenredzaamheid staan centraal. Met kleinschalige 

zorg waarbij de mens de regie in eigen handen heeft, met een 

eigen budget. De zorg is het leven zelf, met voldoende tijd en 

ruimte voor ontmoetingen, zodat er weer echt contact mogelijk 

is tussen zorgverlener en zorgvrager. De professional is vak- 

bekwaam, heeft brede levenservaring en ondersteunt het 

herstel van heelheid en verbindingen. 

Via zelfzorg en samenredzaamheid zal in een substantieel deel 

van de huidige zorgvraag worden voorzien. Daardoor wordt 

deze zorg weer onderdeel van de mensen en het leven zelf. 

Mensen behouden hun autonomie en maatschappelijke kosten 

worden bespaard. Deze zelfzorg en samenredzaamheid vraagt 

om opvoeding en empowering van burgers, een lange termijn 

investering. Hier ligt ook een taak voor de professionele zorg.

Organisatie

Het voortouw bij de mensen en terugkeer naar de menselijke 

maat heeft een diepgaand effect op het professionele zorg- 

systeem. Zorgverleners krijgen weer de ruimte om te werken 

met passie en vanuit vakkundigheid gedreven. Zij werken in 

multidisciplinaire teams en zoveel mogelijk ondersteunend aan 

de informele zorg. Het vormgeven van zorg vanuit een eigen 

visie en intrinsieke motivatie is de essentie voor een zorgpro-

fessional. Kwaliteitseisen komen dan niet meer van buiten, maar 

van binnenuit. Zo herwinnen zorgprofessionals hun inspiratie 

en kunnen ze beter omgaan met omgevingsuitdagingen. 

Samenleving

In de zorgzame samenleving van de toekomst nemen vele 

sectoren en organisaties een eigen verantwoordelijkheid om 

te zorgen voor gezonde mensen en een schone omgeving.  

Zij dragen bij aan gezondheidsbevordering, via wonen, welzijn, 

life style, arbeid, onderwijs. Een duurzaam zorgstelsel faciliteert 

hoe wij in ons land deze nieuwe zorg willen vormgeven en 

stuurt met heldere principes en minder regels. 

Deze (lange termijn) ontwikkeling vraagt een transformatie 

van de huidige zorgprofessionals en zorgondernemingen, 

waarbij de mensen zelf en andere maatschappelijke domeinen 

als cruciale hulpbronnen van zorgzaamheid worden gezien.

Duurzaamheid

Een economisch duurzame zorg is een dienstverlening, waarbij 

betaald wordt voor alle geleverde diensten, vanuit een eigen 

budget en zorgregister. Tal van maatschappelijke ondernemingen 

leveren (zorg)diensten op maat, waarbij preventie loont omdat 

gezondheid (economische en maatschappelijke) waarde schept. 

Zo ontstaat een transformatie van een zieke samenleving 

behandelen naar een gezonde samenleving behouden. 

Een transitie  naar 
                              mensenzorg
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Thuiszorg en gemeenten lopen vaak tegen dezelfde problemen aan: bezuinigingen en versnip- 

pering van de zorg. Door de pakketmaatregelen AWBZ is in 2009 een aantal zorgtaken uit de 

AWBZ gehaald en overgeheveld naar de Wmo. Dit betekent bijvoorbeeld dat zorggebruikers hun 

indicatie voor dagbegeleiding verliezen. Omdat zij niet weten waar ze dan terecht kunnen, 

krijgen ze geen hulp meer. De aansluiting met de Wmo wordt vaak niet gevonden. Zorgonder-

nemers kunnen de zorg niet blijven verlenen zonder indicatie – dat is vanuit ondernemersper-

spectief onverantwoord. 

Thuiszorgorganisaties en gemeente als partners

Hoe gaan de beide partijen daarmee om? Aan tafel zitten Edwin Zwerver, bestuurder van 

zorgaanbieder De Stromen Opmaat Groep, en Lenne van de Merwe, beleidsmedewerker van  

de gemeente Zwijndrecht. 

Beiden zijn het er snel over eens dat een goede samenwerking cruciaal is voor mensen die zorg 

en hulp nodig hebben. Samenwerking met en tussen aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten, 

gemeente en vrijwilligersorganisaties. Het contact tussen de zorgaanbieder Opmaat en de 

gemeente Zwijndrecht is goed, blijkt uit de vriendelijke uitwisseling van meningen tijdens het 

interview. Opmaat is een grote en vertrouwde aanbieder in de regio op gebied van zorg en welzijn, 

dat maakt de organisatie tot een logische partner voor de gemeente. Maar ook is het belangrijk 

om een gemeenschappelijke visie te hebben, benadrukt Zwerver. “Zo hebben we hier het Vivera 

concept, waarin diverse partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de gemeenten 

samenwerken aan het ‘levensloop bestendig’ wonen in Zwijndrecht. We hebben veel bestuurlijke 

uitwisseling en dat maakt het makkelijker om tot volgende stappen te komen of tot aanpassingen 

u

tekst Pauline Fuhri Snethlage

fotografie Michel Boulogne

 
“De Wmo heeft geleid 
                tot meer creativiteit”

Een reportage over de samenwerking 
tussen zorgaanbieder en gemeente

Thuiszorg en gemeente, vrienden of vijanden? Het lijkt soms oorlog, in de discussie 

over de aanbestedingen van de huishoudelijke hulp. De berichtgeving erover is vooral 

van negatieve aard. Toch mag dat niet het beeld bepalen van de relatie tussen de 

zorgorganisaties en de gemeenten. Die relatie gaat over veel meer dan huishoudelijke 

hulp: over gezamenlijke belangen en kwetsbare mensen met een hulpvraag. 
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bij volgende maatregelen. Het is fijn als je kunt terugvallen op 

een zelfde referentiekader.” De beleidsmedewerker van de 

gemeente Zwijndrecht beaamt dat. Beiden hebben immers 

hetzelfde doel: ondersteuning van kwetsbare mensen.

Bovendien is de zorgaanbieder voor de gemeente een betrouw- 

bare partner om mensen met een hulpvraag te bereiken. Van 

de Merwe: “Iedereen moet weten waar ze informatie en advies 

kunnen halen, en dat moet zo dicht mogelijk bij de mensen zijn. 

Opmaat is in de Drechtsteden bekend, mensen weten de orga- 

nisatie sneller te vinden dan het gemeenteloket. Het is goed 

als de gemeenten daar ruimte voor bieden en er gebruik van 

maken.” 

Signaalfunctie

Wethouder Heleen van den Berg uit Ridderkerk onderschrijft 

het belang van een goede samenwerking op lokaal niveau. 

“Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen signaleren wat er gebeurt 

in het dorp. Wij zitten hier in het gemeentehuis en zien niet 

wat er achter de voordeur gebeurt. Om het plaatje scherp te 

krijgen hebben we de thuiszorg en andere organisaties nodig.” 

Maar zij meent ook dat de relatie tussen zorgorganisatie en 

gemeente niet altijd een partnerschap is: “Dat is door de 

marktwerking wel veranderd. We nemen nu producten af, dus 

de samenwerking heeft een heel andere vorm gekregen dan 

voorheen. In een commerciële markt is partnerschap lastig: 

daarvoor moet je afspraken maken. Huishoudelijke hulpen 
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komen bij mensen thuis en kunnen zien of zij zorg nodig 

hebben. Dat moet je echter wel beleggen en dat zie je terug in 

de prijsstelling van de huishoudelijke hulp.” 

Een kritische noot naar de zorgorganisaties: “Ze kijken vaak 

snel naar de gemeente of er meer zorg gegeven kan worden. 

Maar ze zouden ook initiatief kunnen nemen om zelf naar 

maatschappelijk werk te stappen of naar ouderenorganisaties.” 

De gemeente heeft daar wel een rol in, aldus Van den Berg, maar 

hoeft niet alle taken te vervullen. Die afstemming tussen de 

verschillende organisaties is nog in ontwikkeling en dat is een 

leerproces voor alle partijen. Het is geven en nemen in de relatie 

tussen gemeente en thuiszorg. Van den Berg: “We willen  u 

Thuisbegeleiding  

in de praktijk

10.30 uur. Shan Ali belt aan 

bij de Congolese moeder in 

de Dortse wijk Krispijn.  

Een galerijflat waar nog druk  

geklust wordt, de verf in de hal 

is nog nat. In de woonkamer 

ligt de jongste dochter op de 

bank te slapen. Zij heeft, net 

als haar zus, sikkelcelanemie 

en is vandaag te ziek om naar 

school te gaan. De vader van 

de kinderen is vijf jaar geleden 

teruggekeerd naar Congo. 

Moeder bleef met haar 

dochters achter in Nederland, 

waar zij de taal niet sprak, 

maar waar de zorg voor haar 

dochters wel heel goed was. 

Zij raakte het overzicht over 

haar leven kwijt, en kwam 

twee jaar geleden in aanraking 

met de thuisbegeleiding van 

Opmaat. Dat heeft haar zoveel 

goed gedaan, zegt ze, ze is 

Shan en haar collega’s zo 

dankbaar. Nu is ze aan het 

eind van het traject.

“In het begin deden we alles 

samen”, vertelt Shan. “Ik ging 

met haar naar de sociale 

dienst en andere instanties. 

We deden de administratie 

samen, want mevrouw had 

ook veel schulden. Nu kom ik 

nog een keer per week langs, 

en dan nemen we even de 

post door. Ik kijk de adminis-

tratie na, maar ze doet het nu 

allemaal zelf.” Ook heeft de 

Congolese inmiddels goed 

Nederlands geleerd, en kent ze 

de weg in de hulpverlening. 

Met wat hulp van vrijwilligers- 

organisaties uit de buurt kan 

ze straks zelfstandig verder. 
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niet alleen de rekening krijgen voor geleverde zorg, maar ook 

dat de organisatie zichtbaar is in het dorp. Want je moet ook 

weten wat een dorp van de organisatie vraagt. Een gemeente 

met een oude bevolking heeft andere behoeften en zorgvragen 

dan een vinexwijk met jonge gezinnen.”

Lokale organisatie

Niet alleen de wethouder maar ook de zorgbestuurder hecht 

belang aan lokale binding. “De gemeenten staan dichterbij de 

burgers dan de landelijke overheid”, stelt Zwerver. “Dit verhaal 

gaat over dichterbij, voor de burgers maar ook voor de zorg- 

organisatie. Met een zorgkantoor dat in Zwolle zetelt, zitten we 

bijna nooit aan tafel.” Dat geldt evenzeer als een zorgaanbieder 

aan de andere kant van het land een aanbesteding voor 

huishoudelijke hulp zou winnen.

De lokale organisatie van zorg heeft vooral op het raakvlak van 

zorg en welzijn grote waarde – niet in de laatste plaats vanwege 

de overgehevelde taken van AWBZ naar Wmo. Dagbegeleiding 

bijvoorbeeld, en de thuisbegeleiding. Deze vormen van zorg 

en hulpverlening zijn vooral belangrijk voor mensen met 

meervoudige problematiek op sociaal en gezondheidsvlak. 

“Vaak hebben deze mensen in hun leven keuzes gemaakt die 

slecht voor hen uitpakken,” zegt Zwerver. “Bovendien zijn het 

vaak zorgmijders: ze willen geen hulp of vinden dat ze de hulp 

niet nodig hebben”, vult van de Merwe aan. Bij het loket van de 

gemeente kloppen ze zeker niet aan. En daarin heeft de thuis- 

zorg een belangrijke rol: de thuiszorgmedewerkers komen bij 

de mensen thuis en kunnen een signaal afgeven als cliënten 

extra hulp nodig hebben. 

Het is dus ook extra pijnlijk dat de zorg voor deze groep mensen 

uit de AWBZ werd geschrapt. Zonder indicatie is het moeilijk 

om de benodigde hulp te verlenen. De mensen met multi-

problematiek dreigden begin 2009 in een gat te vallen doordat 

zij zelf de weg naar de Wmo niet konden of wilden vinden. 

Voor de thuisbegeleiding is een oplossing gevonden: door een 

goede samenwerking tussen de zorgorganisatie en de gemeente 

kon en kan de thuisbegeleiding blijven bestaan. 

Casus: Thuisbegeleiding 

Dat ging echter niet vanzelf. De thuisbegeleiding was een 

onbekende vorm van hulpverlening bij gemeenten. Thuiszorg-

organisaties waren niet gewend om deze dienst te “verkopen” 

aan de zorginkopers, in casu de gemeenten. Opmaat en andere 

zorgaanbieders die thuisbegeleiding bieden hebben hard 

gewerkt om de zorg bekend te maken en te blijven bieden.   u
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Thuisbegeleiding  

in de praktijk

12.00 uur. Marian Pruyssers 

gaat langs bij een gezin in de 

wijk Stadspolder. Een grote 

hond rent blaffend door de 

kamer, hij reageert fel op de 

mannelijke fotograaf.  

“Dat doet hij altijd, we zijn 

een vrouwengezin”, zegt de 

jonge moeder. Twee kleuters 

van twee-en-een-half en drie-

en-een-half zitten met Marian 

aan tafel. Even later komt de 

oudste dochter binnen voor 

de lunch. De vierde zus woont 

niet thuis. Het gezin zit heel 

rustig aan tafel – een door-

snee gezin dat heel goed lijkt 

te functioneren. 

“Dat is de winst van een jaar 

thuisbegeleiding”, licht de 

hulpverleenster toe. “Een jaar 

geleden vlogen de boterham- 

men door de kamer en zaten 

de meisjes echt niet bij hun 

moeder aan tafel.” Marian 

komt drie keer in de week 

langs. Op woensdagmiddag 

luncht ze altijd met het gezin. 

Ze creëert rust in de huis- 

kamer en laat zien hoe het kan. 

Ook helpt ze bij het avond- 

ritueel om te zorgen dat de 

meisjes op tijd in bed liggen. 

De moeder voelt zich al een 

stuk zekerder, vertelt Marian 

en er is meer rust en 

regelmaat in het dagelijks 

ritme van de kinderen.



Reportage 28

Van den Berg vertelt: “Het probleem kwam begin vorig jaar op 

ons af, maar het was nog onduidelijk over wie en hoeveel 

mensen het ging. Opmaat heeft toen het initiatief genomen 

en ons uitgenodigd om mee te gaan naar de mensen thuis. 

Dat was goed, zo konden we zien wat er aan de hand was. 

Vervolgens hebben we duidelijke afspraken gemaakt met 

Opmaat: als indicatie wegviel, dan spraken we snel af om te 

kijken hoe we het konden oplossen. We namen de begeleidings- 

trajecten door en deden goed zaken.” De gemeente Ridderkerk 

koopt de thuisbegeleiding in vanuit de Wmo. 

Ook de ambtenaren in Zwijndrecht en de andere Drechtsteden 

lieten zich door de ‘snuffelstages’ overtuigen van de noodzaak 

voor financiële vergoeding van deze vorm van hulp. Zij kopen 

de hulp nu in vanuit een aparte subsidiepot en deels wordt  

de hulp vergoed vanuit het project ‘ Reset’, een provinciale 

subsidiepot om jeugdigen uit de jeugdzorg te houden. Met 

deze subsidies kunnen inwoners die al zorg krijgen, extra hulp 

krijgen van dezelfde aanbieder. 

Administratieve lasten

Lian Menting, manager welzijn bij Opmaat heeft het proces 

van het ‘verkopen van de thuisbegeleiding’ begeleid. Ze is 

opgelucht dat dit zo goed verlopen is. Enthousiast vertelt ze 

dat er zelfs groei zit in de productie van deze hulpverlening.  

Er blijven echter wel lastige punten, vooral op administratief 

gebied, constateert Menting. “Nu de thuisbegeleiding door 

gemeenten wordt gefinancierd, hebben we te maken met 

verschillende opdrachtgevers die ieder op een andere manier 

verantwoording vragen. Via de AWBZ werd de zorg gefinancierd 

op basis van de indicatie. Nu moeten wij achteraf verantwoor-

ding afleggen voor de subsidies en hebben we te maken met 

productieafspraken die per gemeente kunnen verschillen.  

Ook vragen gemeenten een ander soort jaarverslagen dan 

zorgkantoren. Daar moeten we onze interne bedrijfsvoering 

op aanpassen.”

De gemeenten zijn zich daar wel van bewust. Van den Berg: 

“Een aanvraag voor subsidie is heel ingewikkeld, dat gaat over 

veel schijven. We moeten kijken naar hoe dat gemakkelijker 

kan in de praktijk. Er is een hele nieuwe bureaucratie opgetuigd, 

een aanvraag over een bepaald onderwerp kan vijf tussen-

stappen hebben. In de logica die hier op het gemeentehuis is  u 
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bedacht zijn die vijf stappen misschien wel nodig, maar in de 

praktijk werkt het niet, want aanvragen voor persoonlijke hulp 

moeten snel gaan. Het kan vaak ook simpeler, bijvoorbeeld in 

twee stappen.” Om die aanpassingen te maken, heeft de 

gemeente signalen nodig van de zorgaanbieders. Waarvan akte. 

Succesverhalen

Niet alleen voor de thuisbegeleiding, maar ook voor andere 

soorten van begeleiding zijn zorgorganisaties nu aangewezen 

op alternatieve financiering. “Door de pakketmaatregel worden 

we uitgedaagd om andere werkvormen te zoeken”, zegt Zwerver. 

Zwerver en van de Merwe praten enthousiast over initiatieven 

om hulp en zorg te bieden aan de groep kwetsbare mensen 

en zorgmijders. Vaak komen projecten tot stand in een samen- 

werkingsverband van vrijwilligers, zorg- en welzijnsorganisaties 

en met financiële ondersteuning van de gemeente. 

Van de Merwe geeft een voorbeeld over de beperkingen van 

de dagopvang. “Hoe vang je dat op? In twee weken tijd waren 

er koffieochtenden georganiseerd. Swinhove, SWOZ (ouderen-

welzijn) en Opmaat organiseerden deze gezamenlijk op 

bestaande buurtlocaties.” 

Zwerver: “We willen de succesverhalen doorgeven. In Rotterdam 

is er een project van buren voor buren, ‘de koppelaarster van 

Pendrecht’. De koppelaarster is een medewerker die letterlijk 

langs de deuren gaat en mensen aanspreekt op behoeften en 

mogelijkheden. Zij brengt vraag en aanbod bij elkaar: de een 

wil bijvoorbeeld graag iets doen voor zijn buren, maar weet 

niet hoe. De ander wil graag naar een koffieochtend in het 

buurthuis maar kan daar niet alleen heen. Zij worden gekoppeld.” 

In Zwijndrecht bestaat een vergelijkbare aanpak, waarin Opmaat 

samenwerkt met Swinhove en ouderenwelzijn. 

Al met al zijn de geïnterviewden redelijk positief over de Wmo 

en wat de invoering ervan teweeg heeft gebracht. “De Wmo 

heeft geleid tot meer creativiteit,” vindt Zwerver. De Wmo is 

lastig, maar heeft ook geleid tot nieuwe vormen van samen-

werking. We moeten ook een beetje geduld hebben met deze 

wet, het moet zich ontwikkelen. Nu de kinderziekten rond 

aanbestedingen voorbij zijn en we met elkaar aan de nieuwe 

situatie gewend raken, kunnen we verder kijken.”

Thuisbegeleiding van risicogezinnen

Thuisbegeleiding is een laagdrempelige vorm van opvoedings- 

ondersteuning van risicogezinnen en multiprobleem-gezinnen. 

De begeleiding is gericht op het structureren van het dagelijks 

leven, bevordert de zelfredzaamheid en leert ouders het gezin 

weer zelf te managen. Ouders zijn hierdoor in staat de opvoeding 

van hun kinderen weer zelfstandig ter hand te nemen. 

Thuisbegeleiding is snel en flexibel inzetbaar, biedt intensieve 

begeleiding gedurende een afgebakende periode, en is 

gericht op het gehele gezinssysteem en alle levensgebieden. 

Het is een vorm van preventie: door de ondersteuning wordt 

voorkomen dat gezinnen of kinderen ontsporen.

30
Rol van ActiZ

In 2009 heeft ActiZ herhaal-

delijk aandacht gevraagd bij 

het ministerie van VWS en 

andere relevante stakeholders 

voor problemen die voort- 

kwamen uit de invoering van 

de Wmo. De aanbestedingen 

voor huishoudelijke hulp die 

leidden tot tarieven onder de 

kostprijs bijvoorbeeld. ActiZ 

pleitte en pleit voor een ver- 

licht aanbestedingsregime, 

met een eenvoudiger proce- 

dure. Vanuit politieke zijde 

werd het pleidooi van ActiZ 

ondersteund; het amende-

ment van voormalig kamerlid 

Agnes Kant met een vergelijk- 

bare strekking werd aange-

nomen. Daarnaast bleef ActiZ 

pleiten voor realistische tarie- 

ven voor huishoudelijke hulp. 

Ter ondersteuning van de 

thuisbegeleiding voert ActiZ 

een project uit om thuiszorg-

organisaties die deze zorg 

aanbieden samen te brengen 

en de thuisbegeleiding te 

positioneren en te professio-

naliseren. 
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VVT werkgelegenheidsplan

De economische crisis heeft al in 2009 

grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. 

ActiZ meent dat de VVT branche de 

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid heeft om een concrete bijdrage 

te leveren aan het terugdringen van 

de gevolgen van de recessie. Hiertoe 

heeft ActiZ een werkgelegenheidsplan 

opgesteld. Het VVT-werkgelegenheids- 

plan richt zich op twee hoofdpunten: 

beperking van de jeugdwerkloosheid 

en het aanbieden van banen in het 

kader van ‘Werk naar Werk’ bemid-

deling. Omdat de problemen op de 

arbeidsmarkt regionaal sterk verschil-

len, is een specifieke en regionale 

aanpak vereist. 

De ambitie is om in twee jaar tijd een 

paar duizend jeugdige werklozen en 

met werkloosheid bedreigde wat 

oudere werknemers aan een baan in 

de branche te helpen. Bij de realisatie 

wordt ook een belangrijke rol toe- 

gedicht aan gemeenten en uwv/

branche servicepunten. 

Medicatieveiligheid: 7 handreikingen 

DGV, Nederlands Instituut Voor Verantwoord 

Medicijngebruik, heeft in nauwe samenwerking 

met ActiZ zeven handreikingen ontwikkeld  

als hulpmiddel voor verbetering van de  

medicatieveiligheid. Bij de ontwikkeling en 

aanlevering van praktische informatie zijn 

experts uit het werkveld, Zorg voor Beter  

en Vilans betrokken. 

De handreikingen zijn te downloaden via  

www.medicijngebruik.nl. 

Kraamzorgtekort teruggedrongen

De kraamzorgsector is hard aan het werk om het tekort aan kraam-

verzorgenden terug te dringen. Ruim 900 nieuw opgeleide kraamver-

zorgenden zijn in de zomer van 2009 aan de slag gegaan. De verkorte 

opleiding blijkt een succesvolle stap om het tekort terug te dringen.

In 2008 hebben ActiZ, BTN, de beroepsverenigingen Sting en NBvK, 

ZN en het ministerie van VWS een driejarenplan opgesteld om het 

kraamzorgtekort structureel op te lossen. De uitvoering van het plan 

is eind 2008 gestart. De resultaten na het eerste halfjaar zijn positief. 

Voor 2009 betekent dit dat er veel minder problemen zijn met de 

inzet van kraamverzorgenden dan in 2008 en dat is mede te danken 

aan de enorme inzet van de kraamverzorgenden zelf. Zij stelden zich 

zeer flexibel op om ook in de vakantieperioden zorg te blijven leveren.

Vervolg programma interculturele zorg 

Onder de noemer ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ ondersteunt ActiZ haar leden om intercultureel 

zorg- en personeelsbeleid in te voeren. Als speerpunt van het programma starten in vijf regio’s 

projecten om meer nieuwe Nederlanders te werven en te behouden voor de zorg. De toe- 

nemende culturele diversiteit in de samenstelling van cliënten maakt het noodzakelijk dat 

zorgaanbieders ook aan hun specifieke wensen en behoeften tegemoet kunnen komen. Door 

cultuursensitiviteit van de zorgprofessionals, en door meer diversiteit onder het personeel. 

Samen met de landelijke organisatie van cliëntenraden LOC gaat ActiZ ook werken aan de 

interculturalisatie van cliëntenraden in de zorg. 

Ook heeft ActiZ heeft twee korte films uitgebracht, waarin rolmodellen worden geportretteerd 

die jongeren en vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond moeten inspireren tot een 

carrière in de zorg. In de film ‘Leren in de zorg’ worden vier leerlingen gefilmd op school en op 

hun stageadres in een zorginstelling. In de film ‘Werken in de zorg’ worden mannen en 

vrouwen gevolgd in hun dagelijkse werk. De films kunnen worden bekeken en besteld op 

www.actizleden.nl.

Grieppandemie 

Verpleeg- en verzorginghuizen en de thuiszorg (VVT) zijn in 2009 volop bezig geweest 

met de voorbereidingen op een eventuele grieppandemie. In het voorjaar van 2009 

startte ActiZ met de informatievoorziening aan de leden over de mogelijke pandemie 

en hoe de organisaties daarop voor te bereiden. ActiZ hield de leden op de hoogte 

van de ontwikkelingen, ondersteunde bij het opstellen van de continuïteitsplannen  

en bood een platform voor leden om hun ervaringen en plannen met elkaar te delen.

Zorgorganisaties pasten hun al aanwezige calamiteitplannen aan op een eventuele 

grieppandemie. In het zogenoemde zorgcontinuïteitsplan werkten organisaties 

draaiboeken en plannen uit om zorg te kunnen blijven verlenen, ook als een aanzienlijk 

deel van de zorgverleners door ziekte zou uitvallen. Daarbij stond altijd centraal dat 

zorgorganisaties verantwoorde zorg konden blijven bieden. 

Consultatiebureaus organiseerden of hielpen bij de vaccinatie van zuigelingen  

en kinderen. Zo’n 350.000 kinderen uit de risicogroepen werden in korte tijd door 

zorgorganisaties gevaccineerd. 

Arbocatalogus VVT 
ActiZ heeft het initiatief genomen om met vakbonden en BTN 
(Branchebelang Thuiszorg Nederland) de Arbocatalogus VVT  
op te zetten. De Arbocatalogus is een dynamisch document.  
In 2009 heeft een uitbreiding plaatsgevonden rondom thema’s  
als Bedrijfshulpverlening (BHV) en zwangerschap & arbeid.
De Arbocatalogus is het vertrekpunt voor werkgevers om hun 
arbobeleid vorm te geven en uit te voeren. De inhoud is geen  
wet of verplichting, maar biedt wel een aanpak en oplossingen 
voor de branche. De Arbeidsinspectie hanteert de inhoud van de 
Arbocatalogus als leidraad bij de handhaving van de Arbo-wet. 
Meer informatie op: www.arbocatalogusvvt.nl en www.aovvt.nl 

Meer informatie over deze onderwerpen op www.actiz.nl  

en ledennet of op de genoemde websites.
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Eindelijk kwam er dan beweging in de discussie over de kapitaal- 

lasten: de financiering van het huisvestingsaanbod van zorg- 

organisaties. Met een advies aan VWS zette de NZa het vraagstuk 

medio 2009 in de volle breedte op de agenda. Voor de leden van 

ActiZ waren de ontwikkelingen mede aanleiding om definitief 

positie te kiezen. 

Vertraging

Sinds enkele jaren heerst er grote onduidelijkheid over de 

vastgoedfinanciering. Het oude systeem, het bouwregime, 

waarbij zorgondernemers na de goedkeuring van een bouwplan 

verzekerd waren van een vergoeding voor rente en aflossing 

(de kapitaallasten), werd per 1 januari 2009 definitief afgeschaft. 

Maar de concretisering van een vervangend bekostigingssysteem, 

gepland voor 2011, bleef alsmaar uit. 

De onduidelijkheid over de toekomstige vergoedingen maakt 

dat zorgondernemers grote problemen hebben om leningen 

af te sluiten voor nieuwbouw of renovatie. Door de kredietcrisis 

is die problematiek nog verergerd, met als gevolg dat bouw- 

plannen noodgedwongen zijn uitgesteld en zelfs de, ook door 

de overheid zo dringend gewenste, afbouw van meerpersoons- 

kamers vertraging oploopt. 

Minimumvariant

Begin 2009 voert ActiZ via het Algemeen Overleg in de Tweede 

Kamer de druk op de politiek op. De staatssecretaris kan moeilijk 

om de noodzaak om duidelijkheid te bieden heen en zegt toe 

voor de zomer concrete stappen te zetten. Dat is de opmaat 

voor een advies dat de NZa in het voorjaar van 2009 uitbrengt 

aan de staatssecretaris van VWS. Hoewel het nog slechts over de 

te hanteren uitgangspunten gaat en geen financiële paragraaf 

bevat, is het concreet, compleet en biedt het uitstekend houvast 

voor keuzes over de toekomstige financiering. Voor VWS blijkt 

het te concreet. Omdat het volledig opvolgen van het advies 

niet past binnen het Budgettaire Kader Zorg, stuurt VWS in juli 

een brief aan de Tweede Kamer waarin het de keuze voor een 

minimumvariant bekendmaakt: een normatieve huisvestings-

component (NHC, vaste vergoeding die op termijn de kosten 

van investering, afschrijving en renovatie dekt), maar alléén 

voor nieuwbouw. De branche én de banken reageren teleur- 

gesteld. “In feite werd er nog steeds op de rem getrapt”, blikt 

Dirk Holtkamp van ActiZ terug. “Je kunt immers pas gaan 

rekenen als het totaalplaatje bekend is. Bovendien was het 

VWS-scenario uitvoeringstechnisch zeer ingewikkeld en 

bevatte het onvoldoende prikkels voor ondernemerschap op 

het gebied van vastgoed.”

Initiatief ActiZ

In september besluit ActiZ daarom zelf een scenario voor een 

nieuwe kapitaallastenvergoeding en de invoering ervan op te 

stellen. Uitgangspunt: geen gebouw- maar een persoons- 

gebonden bekostiging. Begin 2010 schaart de ledenvergadering 

zich achter het voorstel. Daarmee kiest de branche ook voor 

ondernemersrisico. Cliëntgebonden financiering betekent 

immers dat leegstaande kamers niet gefinancierd worden. Het 

is dus aan de zorgondernemer om leegstand te minimaliseren 

door een aantrekkelijk woonaanbod te bieden: een prima prikkel 

om vraaggericht te bouwen en oude gebouwen te vernieuwen. 

Snel duidelijkheid

Om zowel de overheid als de branche voldoende voorbereidings- 

tijd te gunnen en ruimte te bieden om eerst de acute problemen 

op te lossen, stelt ActiZ voor om in 2014 te starten met de cliënt- 

gebonden financiering in de vorm van een NHC. Het voorstel 

gaat ook de realiteit van de overheidsfinanciën niet uit de weg. 

Het anticipeert op de beperkingen van het Budgettaire Kader 

Zorg. Snelle duidelijkheid blijft geboden. ActiZ pleit voor een 

transitie in 2014, maar ook voor besluitvorming daarover op 

korte termijn. Want hoe eerder vaststaat hoe de toekomstige 

vastgoedfinanciering eruit gaat zien, hoe eerder zorgonder-

nemers hun plannen definitief kunnen maken en ook aan de 

geldverstrekkers, de banken, de nodige zekerheid kunnen 

bieden.

tekst Jan Beesems

fotografie Willem Mes

Beweging in 
     vastgoedfinanciering

Branche wil ruimte om te ondernemen
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Voorbereiding

Een groot winstpunt van 2009 is dat ActiZ sinds april regelmatig 

overleg heeft met VWS over de kapitaallasten. Dirk Holtkamp: 

“Het structurele overleg draagt eraan bij dat we elkaars stand- 

punten beter begrijpen, een belangrijke stap. Samen met de 

expertmeetings die we hebben georganiseerd, maakt het ook 

dat de gesprekken minder vrijblijvend zijn. We zijn er nog niet 

uit, maar het dossier is beweging gekomen.” 

Initiatieven

Ook de branche zelf komt in beweging. Dat is noodzakelijk:  

in de nieuwe situatie moeten zorgondernemers zelf inschatten 

of hun huisvestingsaanbod aansluit op de vraag en moeten zij 

zelfstandig beslissingen nemen over het vastgoed. Omdat dit 

voor een aantal zorgondernemers een nieuw beleidsterrein is, 

heeft ActiZ een instrument laten ontwikkelen voor het opstel- 

len van een businesscase. Lenard Markus van ActiZ: “We willen 

niet alleen wijzen op de problemen, maar zelf met initiatieven 

komen en orde op zaken stellen. Banken willen een solide 

businesscase zien. Het interesseert een bank eigenlijk niet uit 

welke bron het geld komt, als je maar laat zien dat je aan je rente- 

en aflossingsverplichtingen zult kunnen voldoen. Het instru- 

ment dat we ontwikkeld hebben, is een uitstekend hulpmiddel 

om al het rekenwerk te doen dat daarvoor noodzakelijk is.”

“We willen niet alleen wijzen op de problemen, 
maar zelf met initiatieven komen en orde op 
zaken stellen.”

Peter Weda, Bestuursvoorzitter TriviumMeulenbeltZorg

“Mogelijkheid om impasse te doorbreken”

“Het voorstel van ActiZ is een goede mogelijkheid om de 

impasse te doorbreken”, vindt Peter Weda, voorzitter van de 

Raad van Bestuur van TriviumMeulenbeltZorg. “Ik zou natuurlijk 

liever zien dat de NHC al in 2011 wordt ingevoerd. Maar ik 

begrijp ook dat de financiële polsstok van de overheid daar  

op dit moment niet lang genoeg voor is.”

TriviumMeulenbeltZorg heeft een divers samengestelde vast- 

goedportefeuille. De meeste gebouwen, in leeftijd variërend 

van nul tot veertig jaar, zijn eigendom. “En we hebben nog een 

stuk of zeven nieuwbouwprojecten in de pijplijn”, licht Weda toe. 

“Tegenwoordig bouwen we niet meer op geleide van een 

vergunning, maar op geleide van de financiering. Kunnen we een 

project via de bank en een eigen positieve cashflow rond krijgen? 

Dat is altijd de hamvraag. Voor ons is ondernemen met vastgoed 

al langer onderdeel van de strategie. Zo bouwen we altijd ‘boven- 

normatief’ met het oog op de waardevastheid van het vastgoed.”

Boekwaardeprobleem

“Een voordeel van het door ActiZ voorgestelde uitstel tot 2014 is 

dat er dan meer tijd is om het boekwaardeprobleem op te los- 

sen. Door nog enkele jaren af te schrijven, gaan we dan met een 

iets minder zware last het nieuwe systeem in, een systeem waarin 

we zelf onze broek omhoog moeten houden. Groot nadeel is 

natuurlijk dat er tot 2014 met het bestaande vastgoed geen 

cashflow te genereren is. Met andere woorden: de ondernemings- 

ruimte blijft begrensd.”

Afbouw meerpersoonskamers
In 2009 hebben 170 van de ruim 8700 verpleeghuisbewoners 

die nog met drie of meer op een kamer slapen, een eigen 

slaapkamer gekregen. Uit cijfers van het Centrum Zorg & Bouw 

blijkt dat nog achtduizend verpleeghuisbewoners op een twee- 

persoonskamer slapen, 1497 op een driepersoonskamer, 6940 

op een vierpersoonskamer, 110 op een vijfpersoonskamer en 

72 op een zespersoonskamer. VWS wil dat er eind 2010 geen 

meerpersoonskamers meer zijn.

Bouwimpuls

VWS stelde een bouwimpuls beschikbaar van €160 miljoen 

voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze hebben massaal 

ingeschreven, en plannen ingediend ter waarde van ruim €300 

miljoen. De helft van de plannen kon gehonoreerd worden. 

Beweging in 
     vastgoedfinanciering
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In het najaar van 2009 is de campagne ‘Mijn tijd voor de zorg’ van start gegaan. Deze campagne 

heeft tot doel de beeldvorming over ouderen- en thuiszorg te nuanceren en te verbeteren. Bij pers 

en publiek wordt het beeld van de zorg grotendeels bepaald door incidenten en gemeenplaatsen 

over mismanagement en duurbetaalde bestuurders. Dat doet geen recht aan het echte werk 

van de branche, de veelzijdigheid van de dienstverlening en de toewijding van de werknemers. 

De campagne richt zich daarom op het hart van de zorg, de relatie tussen medewerker en cliënt.

Waarom ‘Mijn tijd voor de zorg’?

Met ‘Mijn tijd voor de zorg’ wil ActiZ de branche neerzetten als waardevolle dienst in de samen- 

leving in plaats van kostenpost Ook wil ActiZ met de campagne het maatschappelijk debat aanjagen 

over wat deze zorg waard is en hoe deze er in de toekomst uit moet zien. De campagne richt zich 

op het algemene publiek, in de leeftijdscategorie 35 tot 65 jaar. Zij hebben vaker ervaring met 

de zorg, voelen zich relatief betrokken en worden uitgenodigd zich hierover uit te spreken.

Uit onderzoek voor deze campagne blijkt dat het Nederlandse 

publiek een negatief beeld heeft van ouderen- en thuiszorg. 

De laatste drie jaar is dat beeld verslechterd en Nederland denkt 

dat de zorg er over 15 jaar nóg slechter voorstaat. Het beeld van 

de ouderen- en thuiszorg is er een van soberheid en verschraling 

waarin medewerkers steeds minder tijd en aandacht hebben 

voor cliënten. ‘Mijn tijd voor de zorg’ laat de kracht en de praktijk 

van de ouderen- en thuiszorg zien vanuit het hart van de sector, 

namelijk vanuit de relatie tussen cliënt en medewerker. Het bij- 

stellen van het negatieve imago van de sector ondersteunt de 

missie van ActiZ: het bevorderen van ruimte voor ondernemer- 

schap in de zorg. De campagne loopt tot juli 2012.

Realiteitscampagne 
                     over de zorg 

tekst Marleen Scheurkogel

fotomateriaal uit de campagne

“Persoonlijke aandacht 
  kost niet altijd extra tijd, 
              het zit ook in de 
         benadering.”

“Er is een mens achter de bewoner,  
die je geen recht KUNT doen als je  
      5 minuten hebt voor een steunkous.
             Zorg is veel complexer 
                   dan dat.”

         “Laat familie van iemand 
                   die pas bij ons woont, 
       eens een dagje meelopen met een 
           EVV-er. Door medewerkers en het 
                 dagritme te leren kennen, 
             bouw je aan vertrouwen.” 
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Start: Dromen over mijn tijd voor de zorg

Omdat de campagne uitgaat van het hart van de zorg, was de 

eerste fase gericht op het betrekken, informeren en luisteren naar 

medewerkers. Van september tot december reed de ‘droombus’ 

door het land, waarin medewerkers uitgenodigd werden voor 

een inspirerend gesprek. Onder het motto ‘Dromen over mijn 

tijd voor de zorg’ gingen onder andere een verzorgende, thuis- 

zorgmedewerker, directeur, kok, fysiotherapeut, teamleider en 

receptionist met elkaar in gesprek over hun tijd voor de zorg. 

Welke keuzes maken zij binnen hun tijd en welke dromen en 

dilemma’s hebben zij. Leden van ActiZ konden een van hun 

locaties aanmelden als bushalte. De belangstelling was over- 

weldigend. De bus is bij ruim 80 locaties in het hele land 

geweest, van Rotterdam tot Sneek en van Hoorn tot Heerlen. 

De 127 gesprekken zorgden voor inspiratie bij de medewerkers 

en leverden belangrijke input voor de campagne. Oud-staats-

secretaris Jet Bussemaker kondigde de start van deze publieks- 

fase aan door zelf in Delft in de bus te stappen en met mede- 

werkers in gesprek te gaan.

Realiteitscampagne

Op 22 januari 2010 ging de publieksfase van ‘Mijn tijd voor de zorg 

van start’. Centraal staan de dagboeken van zes medewerkers. 

Winni, Gerda, Lucia, Cindy, Froukje en Edwin vertellen over hun 

praktijk van alledag: de mooie momenten, de dilemma’s, de 

frustraties en de dingen die het vuurtje brandend houden.  

Ze vertellen over de effecten van regelgeving op de praktijk, 

zoals minutenregistratie en ZZP, over belevingsgerichte zorg, 

afscheid nemen en anekdotes van en over cliënten. De verhalen 

worden ook gebruikt om bepaalde thema’s voor het voetlicht  

te brengen en daarover discussie los te maken, zoals bijvoor-

beeld regeldruk. Daarnaast haakt de campagne aan bij 

kalendermomenten als de Open dag van de zorg, de dag van 

de thuiszorg, et cetera. 

       “Inleving in bewoners en respect  
is heel belangrijk. Dat is moeilijk als 
      je voortdurend onder tijdsdruk staat.  
    En het vraagt veel aandacht 
               voor goede scholing.”

“De zorg zou net zo relaxed moeten zijn als 
zitten in deze bus. Hier krijgen we een uur 
     de tijd om aandacht te besteden aan collega’s    
           door samen te praten over wat ideale zorg 
           voor ons betekent. 
           We bieden elkaar een luisterend oor 
              en hebben even geen papierwerk.”

Winni, activiteitenbegeleider, werkt vanuit beleving: 

“Mijn doel is de zelfstandigheid van cliënten te vergroten, dat 

doe je door hen structuur aan te bieden, activiteiten zijn 

daarin middelen. Ik geef niks om het knippen en plakken. Ik wil 

weten wat de mens bezighoudt!”

Cindy, verzorgende, droomt over later: 

“Soms vraag ik me wel eens af hoe het voor mij zal zijn in een 

verpleeghuis of verzorgingshuis, mocht ik er ooit terecht komen. 

Luister ik dan naar Bach? Of is Frans Bauer nog steeds mateloos 

populair? Sla ik met m’n wandelstok op de muur naar de buur- 

vrouw omdat haar dancemuziek niet past bij mijn scheurende 

gitaren?”
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Het moet anders in de zorg, dat is voor velen duidelijk. Bezuini- 

gingen, de invoering van de Wmo en aanbestedingen, krappe 

budgetten, afrekening op uren en productie hebben hun weer- 

slag gehad op de zorgaanbieders. Zorgbestuurders zijn steeds 

meer bezig op economisch en bedrijfsmatig vlak met de conti- 

nuïteit van de organisatie, reorganisaties, onderhandelingen en 

verantwoording afleggen. Dat heeft geleid tot productiegestuur- 

de organisaties, waar ontwikkelingen in de bedrijfsvoering gaan 

over zaken die los lijken te staan van het zorgproces en de waar- 

den in de zorg. Het systeem en de productie staan centraal; de 

mensen, de cliënten en de zorgprofessionals raken verloren in 

de complexiteit van het systeem. 

Het besef groeit dat meer van hetzelfde niet meer werkt: het 

moet anders, we moeten andere dingen doen, denken in 

mogelijkheden in plaats van in financiële belemmeringen. 

De noodzaak om te innoveren is groot. 

Transitieprogramma

Vanaf de start in 2006 is ActiZ actief betrokken geweest bij de opzet 

en uitvoering van het Transitieprogramma in de Langdurende 

zorg. Dit programma is ingesteld om een beweging in de lang- 

durige zorg in gang te zetten en te versnellen. Door experimen- 

ten, visieontwikkeling, onderzoek en maatschappelijke business 

cases te ondersteunen en uit te wisselen. Leidraad is het adagium: 

groot denken, klein doen. Organiseer de zorg dichtbij de mensen, 

op kleinschalige wijze, waarbij ook gekeken wordt naar de 

zelfredzaamheid van mensen en de ondersteuning vanuit hun 

eigen netwerk. Dat is terug te zien in de projecten die binnen 

het programma uitgevoerd worden. Achttien leden van ActiZ 

doen mee aan experimenten die variëren van ICT toepassingen 

voor Zorg-op-afstand tot wijkgerichte organisatie van verpleging 

zoals Buurtzorg. 

Dat zijn de bekende voorbeelden. Een ander voorbeeld is de 

verbeeldingsmethode van Theater Veder die zorgorganisatie 

Amsta heeft geïmplementeerd. Bij deze methode zoeken de 

zorgprofessionals echt aansluiting bij de belevingswereld van 

zeer demente ouderen die nog moeilijk te bereiken zijn; ze 

zingen liedjes uit hun jonge jaren, vertellen oude verhalen en 

gedichten. Het project is begonnen met een bevlogen directeur 

die ruimte biedt om te experimenteren, mogelijkheid geeft 

voor scholing en die de familie er bij betrekt. 

Innoveren moet je doen!

tekst Inge Borghuis, ActiZ

illustratie Mirjam Visker
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Waarom is dit een goed voorbeeld? Het verenigt een aantal zaken die heel belangrijk zijn voor 

innovatie. De directeur heeft visie en zoekt draagvlak binnen de organisatie. Het experiment 

draagt bij aan het contact tussen cliënten en zorgverleners en het werkplezier van zorgverleners. 

Het project is niet alleen in een verpleeghuis in Amsterdam uitgezet, maar ook in andere huizen 

in Friesland en Eindhoven. Een innovatieproject dat binnen één organisatie blijft, draagt weinig 

bij aan de ontwikkeling van de VVT sector. Tot slot heeft Amsta het project laten onderzoeken op 

de effecten. Dat is belangrijk want als de effecten aangetoond kunnen worden, is het makkelijker 

om structurele financiering te krijgen voor het project. Bijvoorbeeld voor het scholen van 

medewerkers en het reserveren van tijd om te experimenteren met de nieuwe methode. 

Investeren

De financiële middelen bestaan in het begin vaak 

uit subsidies. Het helpt dat die subsidies er zijn 

(bijvoorbeeld van het Zorg Innovatie Platform, 

het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg 

en In voor Zorg) maar er is ook ruimte nodig om te 

kunnen experimenteren. Tegelijkertijd is belangrijk 

dat zorgorganisaties zelf investeren en nadenken 

over de duurzaamheid van hun projecten. Een te 

grote afhankelijkheid van subsidies laat goede 

projecten een te vroege dood sterven. 

Een verregaande samenwerking met andere partijen is vaak een goede manier om aan de 

duurzaamheid van een innovatief project te werken (meerdere parijen, dus meerdere financiers). 

Het advies aan zorgorganisaties is om vanaf het begin onderzoek te laten doen naar de effecten 

en om een Maatschappelijke Business Case te maken. Dat geeft inzicht in de maatschappelijke 

opbrengst van het project: de winst zit vaak in besparingen in maatschappelijke effecten of ligt in 

andere sectoren van de zorg. De Maatschappelijke Business Case is een middel om aan te tonen 

dat stimuleren tot zelfzorg, vergroting van participatie en de betrokkenheid van ouderen het 

waard zijn om in te investeren. Door aan te geven waar de winst zit, kunnen nieuwe financiers 

gevonden worden. In het Transitieprogramma zijn inmiddels diverse Maatschappelijke Business 

Cases ontwikkeld. 

Visie, lef en doorzettingsvermogen

Financiering is niet het enige wat de duurzaamheid van zorginnovaties bepaald. Om te innoveren 

zijn drie eigenschappen cruciaal voor de zorgondernemer: visie, lef en doorzettingsvermogen. 

Om te innoveren moet de ondernemer zaken regelen die nog niet georganiseerd zijn. Wil een 

ondernemer dat voor elkaar krijgen, dan heeft hij een toekomstvisie nodig: hoe wordt zijn 

organisatie toekomstbestendig? Het is belangrijk dat die visie gebaseerd is op gedeelde waarden, 

hij moet aansluiten bij de mensen in de hele organisatie, zowel in de top als op de werkvloer. 

De innovatieve zorgbestuurder heeft lef nodig, lef om tegen de stroom op te roeien en om fouten 

te durven maken. Lef om te vertrouwen op de professionaliteit van zijn medewerkers. 

En hij heeft het vermogen nodig om het werkelijk te gaan doen. Beleid naar de praktijk vertalen, 

draagvlak creëren bij de medewerkers. Belangrijk is om erop te vertrouwen dat de zorgprofes-

sionals het kunnen. Het zorgsysteem is enorm complex geworden en lijkt gebaseerd op controle 

en wantrouwen. Professionals weten echter heel goed wat ze moeten doen en kunnen dat ook. 

Essentie

Innoveren is vooral teruggaan naar de eenvoud en de essentie van de zorg; de zorgrelatie tussen 

cliënt en medewerker. De vraag voor de zorgondernemer is: wat zijn de optimale condities om 

dit proces maximaal te ondersteunen? De diversiteit aan projecten uit het Transitieprogramma 

laat zien dat dit op vele manieren kan. Van technologische snufjes zoals de videoverbinding in 

Zorg-op-afstand tot het inspelen op de belevingswereld van ouderen met dementie. 

Wat doet ActiZ?

ActiZ ondersteunt het 

Transitieprogramma door 

netwerkbijeenkomsten te 

organiseren en de uitwisseling 

van ervaringen te faciliteren. 

Een belangrijk voorbeeld van 

een goed functionerend net- 

werk is het Zorg-op-afstand 

netwerk, waarin zestien 

organisaties kennis en erva- 

ringen kunnen uitwisselen. 

Zo kunnen zij hun werkwijze 

verbeteren waar nodig. 

Tegelijkertijd kan ActiZ de 

input uit de netwerkbijeen-

komsten gebruiken voor de 

behartiging van de belangen 

van haar leden. Structurele 

financiering van innovaties 

blijft ook voor ActiZ op de 

agenda staan. 

Meer voorbeelden van  

projecten uit het Transitie- 

programma zijn te vinden op  

www.transitieprogramma.nl 

en op www.zorgopafstand.net. 

“Innoveren is vooral teruggaan 
naar de eenvoud en de essentie 
van de zorg; de zorgrelatie  
tussen cliënt en medewerker.”
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| Schiewaegh | Het Schild, Centrum voor visueel gehandicapte ouderen | Zorgcentrum De Schutse | Servicecentrum Het Laar Verzorging | Sevagram | SHBU - Zorgcentra | Stichting Sint Anna | Stichting 

Sint Annaklooster | Verzorgingshuis Sint Barbara | Stichting Zorgcentrum Sint Franciscus | Stichting Sint Jacobs Gasthuis | Gasthuis Sint Jan de Deo | Sint Joris Zorg- en Dienstverlening | Zorgcentrum 
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Stichting De Nieuwe Zorg Thuis | Stichting De Opbouw | Stichting De Riethorst Stromenland | Stichting Woonzorgcentra De Rijnhoven | Stichting de Singels | Stichting De Waalboog | Stichting De 

Wever | Stichting De Wielborgh | Stichting De Zorgboog | Stichting De Zorgcirkel | Stichting DSV | Stichting Eckmunde | Stichting Elisabeth | Stichting Et Bientwark | Stichting Eykenburg | Stichting 

Florence | Stichting GroenekruisDomicura | Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg | Stichting Het Spectrum | Stichting HilverZorg | Stichting HOZO | Stichting Humanitas Woonzorgplus Den Haag | Stichting 

Humanitas | Stichting Innoforte | Stichting Insula Dei Huize Kohlmann | Stichting J.A.B.C. Beth Shalom | Stichting Jan Berchmans | Stichting Kalorama | Stichting Land van Horne | Stichting Libertas 
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De Betuwe | Stichting Zorgcentra De Ronde Venen | Stichting Zorgcentra Rivierenland | Stichting Zorgcontact | Stichting Zorgfederatie Oldenzaal | Stichting Zorggroep Amsterdam Oost | Stichting 
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