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Om antwoorden te vinden op bovenstaande vraag 
lanceerden de branches in de langdurende zorg en het 
ministerie van VWS in 2006 het Transitie Programma 
Langdurende Zorg (TPLZ). Met dat programma boden 
zij ondersteuning aan zorgaanbieders die wilden 
experimenteren met nieuwe zorgvormen. In totaal 
werkten 26 experimenten aan radicale zorgvernieu-
wing. Zij boekten prachtige resultaten én liepen -zoals 
dat gaat bij experimenten- soms keihard tegen muren, 
grenzen en regels aan. Zodoende leverde het TPLZ  
een schat aan leerervaringen op. Die beschrijven we in 
dit boekje. Daarbij focussen we specifiek op Wijk- en 
Buurtgericht werken1. 

Waarom Wijk- en Buurtgericht Werken? Dat ons 
zorgsysteem hardnekkige drempels voor zorgvernieu-
wing kent werd gaandeweg het TPLZ duidelijk. Zelfs 
succesvolle experimenten beklijven hierdoor vaak 
onvoldoende. Van het verder ‘uitrollen’ ervan over de 
rest van Nederland is dan ook meestal geen sprake. 
Om meer handvatten te krijgen rond het verankeren 
van zorginnovaties startte het TPLZ in 2010 verbre-
dingsnetwerken rond belangrijke transitiethema’s. Eén 
van die thema’s was ‘Wijk- en Buurtgericht Werken’. 
Daar zoomt dit boekje op in. 

Centraal staan tien experimenten die in 2011 samen 
optrekken, want een radicale verandering op 1 plek 

leidt -hoe goed en wenselijk ook- uiteindelijk minder 
snel tot verspreiding dan radicale veranderingen met 
wortels op 10 plekken. Dat is de kracht van verbreding. 
Bovendien bouwen deze tien voort op eerdere TPLZ-
experimenten. Ook die winnen daarmee aan kracht 
en dat is wenselijk omdat de langdurende zorg nog 
niet de transitie vervolmaakt heeft die nodig is om de 
houdbaarheid ervan in de (nabije) toekomst duur-
zaam te waarborgen2. Dit boekje draagt bij aan reali-
satie van dat proces door iedereen die goede kwaliteit 
van zorg in een nieuw jasje wil leveren te inspireren 
met praktische tips en nuttige inzichten. We hopen 
u hiermee een wegwijzer te bieden naar de kennis en 
inzichten uit ‘oudere’ TPLZ-experimenten en naar de 
ideeën rond de actuele experimenten. Hopelijk inspi-
reert dit u om goede kwaliteit van zorg en ondersteu-
ning te –blijven– leveren en daarbij waar nodig over 
bestaande  schotten heen te kijken en het gangbare 
denken en doen te doorbreken. Veel leesplezier!

Het kernteam verbredingsprogramma Wijk- en 
Buurtgericht Werken

Februari 2011

1 De resultaten van het TPLZ beslaan uiteraard een veel breder terrein. Goede, cliëntgerichte én doelmatige zorg kan 
ook op andere manieren gerealiseerd worden dan louter met Wijk en Buurtgericht Werken. We lichten dit er nu uit 
gezien de actualiteit van deze transitie, de ‘ inhaalslag’ die Nederland hierop te maken heeft en omdat het leermateriaal 
vormt voor andere transitieterreinen. Zie verder www.transitieprogramma.nl

2 Programma’s als In voor Zorg werken effectief aan het realiseren hiervan (www.invoorzorg.nl). Daarnaast is extra 
aandacht nodig voor belemmeringen die spelen op structuurniveau. Daartoe biedt de ‘transitiebeweging’ die in gang 
is gezet een goede ingang. Door die gaande te houden blijft de context behouden die uiteenlopende partijen uitnodigt 
om over schotten heen te kijken om samen nieuwe oplossingen te realiseren gericht op het gemeenschappelijke doel: 
goede kwaliteit van langdurende zorg. 

Hoe blijft de langdurende zorg in de toekomst duurzaam leverbaar en betaalbaar?

Voorwoord
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Het kernteam Wijk- en Buurtgericht Werken bestaat uit: 

De tien experimenten van Wijk- en Buurtgericht Werken zijn: 

- Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland – Alice Dallinga
 ADallinga@vgn.nl

- ActiZ – Gerdienke Ubels 
 g.ubels@actiz.nl

- Landelijk overleg cliëntenraden – Arnoud Boerwinkel
 a.boerwinkel@loc.nl

- BTN – Diana van Langerak
 dvanlangerak@branchebelang-thuiszorg.nl

- Kenniscentrum Wonen Zorg - Daniëlle Harkes
 d.harkes@kcwz.nl

- Adviesbureau Viatore – Jord Neuteboom & Marlou Pijnappel-Clark
 jord@viatore.nl ; marlou@viatore.nl; suzanne@viatore.nl

- De handen ineen in het Tramkwartier – Machiel Talsma & Klaas de Jong
 m.talsma@paletgroep.nl; klaas@dejong-sneek.nl 

- Comfortabel Wonen Menterwolde (Gildepartners) – Gepke Scheringa
 g.scheringa@zgmeander.nl 

- Bon Vie: Uitrol werken in integrale teams in Culemborg West – Huub Gijsberts
 h.gijsberts@stmr.nl 

- JUUL – Susan Baks
 s.baks@actiezorg.nl 

- Samen leven in Kloosterveen – Chris Vleesman
 Chris.vleesman@vanboeijen.nl 

- Dwarsweg – Sjon Oude Egberink
 Oude_egberink@wxs.nl 

- Dement in Huis – Ronny Dokter
 info@thuiszorgrondom.nl

- De cliënt heeft de regie! – Mirjan de Heus
 mheus@arduin.nl 
 
- Steunpunt Obdam – Wilma Remmé
 Wilma.remme@esdege-reigersdaal.nl

- Zorgzame buurt Dukenburg – Anneke Wolters
 a.wolters@zzgzorggroep.nl  
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De langdurende zorg gaat over burgers met dusdanige 
beperkingen dat zij gedurende langere tijd profes-
sionele zorg en ondersteuning nodig hebben bij hun 
dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan (dementeren-
de) ouderen, kinderen, jongeren of volwassenen met 
verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkin-
gen en aan psychiatrische patiënten.  

Lange tijd werd in Nederland de langdurende zorg    
geboden in ‘gespecialiseerde huizen’: bejaarden-
huizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gezinsver-
vangende tehuizen, doven- en blindeninstituten,  
psychiatrische  gestichten, etc.  De groeiende specia-
lisering leidde weliswaar tot meer deskundigheid en 
kennisontwikkeling, maar ook tot stijgende kosten 
en flinke versnippering. Zowel de houdbaarheid als 
de toegankelijkheid van de langdurende zorg kwam 
hierdoor steeds meer onder druk te staan. Het is dus 
niet raar dat de laatste decennia de roep om een 
meer ongedeelde samenleving steeds luider klinkt. 
Ketensamenwerking kwam op gang en door vermaat-
schappelijking, extramuralisering, sociale integratie en 
persoonsgebonden budgetten kunnen veel cliënten 
langer zelfstandig (thuis) blijven wonen en ook zelf 
steeds beter de regie houden/pakken. 

Wanneer je de langdurende zorg van twintig jaar 
geleden vergelijkt met nu, dan herken je het niet meer 
terug. We hebben dus al een flinke transitie doorge-
maakt. Toch zijn we er nog niet. Al staat de WMO flink 
in de steigers, wordt  de AWBZ steeds doelmatiger 
benut en biedt de Zorgverzekeringswet allerlei kansen, 
toch is er nog alle reden tot zorg. Juist de meest kwets-
bare burgers in ons land hebben weinig buffers om 
teveel verschraling van de zorg en ondersteuning aan 
hen op te vangen. Zoals het er nu naar uitziet draait 
het daar door dubbele vergrijzing (zorgverleners én 
zorgvragers) wel op uit. Alle reden dus om hard te 
werken aan gedegen oplossingen en daar zetten de 

we in de langdurende zorg3 onder meer met Wijk en 
Buurtgericht Werken samen op in. 

De maatschappelijke steun voor Wijk- en Buurtgericht 
Werken groeit snel, omdat het nauw aansluit op de 
behoeften van burgers. Immers wie ziek is en zorg of 
ondersteuning nodig heeft wil dat het liefst in de eigen 
vertrouwde omgeving krijgen, zo lang mogelijk thuis 
– in hun vertrouwde leefomgeving – blijven en een 
volwaardig lid van de maatschappij. Men wil dan ook 
dat het eigen sociaal systeem overeind blijft. Laag-
drempelige, kleinschalige, toegankelijke voorzieningen 
in de wijk komen aan deze wens tegemoet. 

Overigens hebben niet alleen cliënten(organisaties) 
deze wens, maar ook mantelzorgers, vrijwilligers en 
zorgprofessionals in zorg en welzijn. Want het stelt 
ook hen in staat om optimaal ondersteunend te 
zijn aan de cliënt en diens sociale systeem en om de 
autonomie van de cliënt zo goed mogelijk te hand-
haven/herstellen. Met meer regelruimte, professionele 
autonomie en hierin door hun organisatie gefaci-
liteerd worden, maakt het voor zorgprofessionals 
mogelijk om cliënten in het primaire proces optimaal 
te ondersteunen. Dit bindt medewerkers aan de zorg, 
omdat ze ervaren dat men er echt toe doet. Wijk en 
Buurtgericht Werken sluit dan ook beter aan op de 
professionele mogelijkheden, ambities en passie van 
gedreven zorgverleners. Dat is wenselijk met het oog 
op de houdbaarheid van de langdurende zorg. Ook 
de focus op preventie, gezondheid en zelfredzaam-
heid dragen hier aan bij door uitstel van professionele 
zorgvragen. 

Er is sprake van een paradigmaverandering in de 
zorgsector. Zo verschuift de focus van ‘zorgen voor’ 
(verzorgen) naar ‘zorgen dat’ (ondersteunen). En van 
de focus op de ziekte/beperking, naar een focus op 
iemands mogelijkheden/eigen kracht, gezondheid en 

  3De ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.  

Waarom Wijk en Buurtgericht Werken in de langdurende zorg?

Achtergrond
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op de zelf- en samenredzaamheid. De verschuiving 
van focus vraagt op meerdere fronten om ingrijpende 
veranderingen in de huidige structuur, cultuur en 
werkwijzen in de zorg: het kenmerk van transities. 

Verbredingsprogramma Wijk- en Buurtgericht 
Werken

Met co-financiering door het Ministerie van VWS 
vanuit AWBZ innovatie middelen kunnen de 10 
experimenten hun veranderingstraject voortzetten 
met ondersteuning van inhoudelijke deskundigen, 
transitiedeskundigen en branche-deskundigen. Ook 
worden zij in staat gesteld om van elkaars ervaringen 
te leren en zo de transitie verder te versnellen. Binnen 
het verbredingsprogramma worden de kernelemen-
ten van wijkgericht werken geïdentificeerd, wordt 
nagegaan onder welke condities dat breder kan 
worden toegepast (verbredingen door toepassen in 
andere contexten) en hoe dat verder kan worden 
opgeschaald (opschalen door gunstige systeem 
condities te scheppen). 

Doelstellingen van het programma zijn: 

• Door gedeelde inzichten uit het TPLZ en 
  andere innovatieve projecten doorexperimen-
  teren, zodat Wijk- en Buurtgericht Werken zich 
  vanuit de praktijk verder ontwikkelt naar duurzame
  zorg in wijken en buurten.  
• Bestaande visies bij elkaar brengen en doorver-
  talen naar toepasbare duurzame concepten en 
  modellen van Wijk- en Buurtgericht Werken die
  kunnen worden verspreid. 
• Het oprichten en onderhouden van een lerend     
  netwerk zodat de innovatiekracht vergroot wordt.
 • Identificeren, zichtbaar maken en agenderen van de  
  belangrijkste bevindingen van het programma     
  ten aanzien van de belemmeringen en kansen die  
    het systeem presenteert. 
 • Ontwerpen en voorstellen van beleidscondities  
  waardoor duurzaam Wijk- en Buurtgericht 
  Werken breder en op een grotere schaal tot stand  
  kan komen. 

Convenant van Culemborg

De tien experimenten ‘Verbredingsprogramma Wijk en Buurtgericht Werken’ legden hun overwegingen en 
ambities vast in het convenant van Culemborg. Met de samenwerking binnen het convenant stimuleren de 

ondertekenaars elkaar om ruimte te maken én te nemen voor verandering. Daarbij gaat het zowel om ruimte op 
individueel vlak (hoe we kijken, hoe we denken en hoe we doen) als ruimte in het maatschappelijk systeem 

(hoe we organiseren, wat we regelen, wat we financieren). 

Dat radicale vernieuwing in wonen, welzijn en zorg niet alleen dringend nodig zijn maar ook goed mogelijk 
tonen de partijen aan door op plek waar we leven - in wijken en buurten - te laten zien hoe verandering concreet 

vorm kan krijgen en vruchten afwerpt. Zodoende nodigen deze initiatieven ook anderen uit om na te denken 
over andere - beter passende - vormen van zorg en ondersteuning.
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Wat doen de tien verbredingsexperimenten in Wijk en Buurtgericht Werken? 

In 2011 werken op 10  locaties in Nederland uiteen-
lopende zorgaanbieders met verschillende partners 
aan de verbreding van wijk- en buurtgerichte zorgver-
nieuwingen. Hieronder stelt elk project zich kort aan 
u voor. U kunt op www.kcwz.nl/wbw, volgen hoe het 
hen verder vergaat. 

Juul werkt buurtgericht en is er voor mensen die     
zonder hulp niet meer thuis zouden kunnen wonen. 
De medewerkers kennen de mensen, de professionals 
en de instanties in de wijk en verbindt ze met elkaar. 
De formele met informele zorg verbinden maakt 
volgens Juul zowel cliënten als medewerkers geluk-
kiger. Door te ontschotten en te verbinden wil Juul het 
nieuwe rolmodel voor goede thuiszorg worden. Een 
Juul-team richt zich op een buurt zoals bewoners die 
beleven. Er is één team gestart en in juli 2011 breidt 
Juul uit met in meer teams zorg- en welzijnsdiensten 
aan te bieden, maar ook mensen te stimuleren om zo 
lang mogelijk zelf verantwoordelijkheid te dragen. 

Juul (www.juulzorgt.nl) is een samenwerkingsverband 
van Actie Zorg (een regionale thuiszorgorganisatie, 
gespecialiseerd in verpleging en verzorging, hulp bij 
het huishouden en ambulante begeleiding en lid van 
BTN), MagentaZorg (een regionale organisatie voor 
verpleging, verzorging, verblijf en behandeling en lid 
van ActiZ) en WonenPlus (een organisatie die ouderen 
en mensen met beperkingen helpt met praktische 
diensten waarmee men zo lang mogelijk zelfstandig 
kan blijven (vrijwilligers). 

In de gemeente Menterwolde werken zorg- en wel-
zijnsorganisaties samen rondom multifunctioneel 
centrum De Gilde. Door de integrale samenwerking 

kan het dagelijks leven het vertrekpunt vormen 
voor wat burgers nodig hebben. Hierdoor staat niet 
alleen de zorg die mensen nodig hebben centraal of 
het aanbod van instellingen, maar wat mensen nodig 
hebben om prettig zelfstandig te kunnen ( blijven) 
wonen. Het antwoord hierop ligt in een combinatie 
van woon-, zorg- en welzijnsdiensten. Het integrale 
ketenteam zorgt voor informele en formele zorg. 
Integratie van burgers met en zonder beperking en 
van jong en oud is een nevendoel. 

Samenwerkingspartners zijn: De Zijlen en NOVO, 
aanbieders van zorg en ondersteuning aan mensen 
met een verstandelijke beperking; Zorggroep Meander 
levert thuiszorg; Stichting  Groninger Huis verhuurt de 
18 levensloopbestendige woningen; Welzijn Menter-
wolde levert servicediensten. Al deze organisaties wil-
len samen zorgen voor een veilige, geborgen en pret-
tige woonomgeving voor de (kwetsbare) burgers van 
Menterwolde, Muntendam, Meeden en Noordbroek. 
De integrale werkwijze wordt ondersteund door 
thuistechnologie & Zorg op Afstand (zorg verleend             
via telecommunicatie).

Het kerndoel van Steunpunt Obdam is om mensen 
met een matige of ernstige verstandelijke en/of 
meervoudige beperking in te schakelen voor vrijwil-
ligerswerk in de lokale samenleving. Hierdoor maken 

    Fig. 1 overzicht verbredingsexperimenten Wijk- en Buurtgericht Werken

Introductie: tien initiatieven op de kaart 

  3.   Steunpunt Obdam

Obdam

Juul

Culemborg West

Dwarsweg
Dukenburg

Dement in huis

Kloosterveen

 Tramkwartier
 Menterwolde

Cliënt heeft regie

  1.   Juul, zorg en welzijn in uw wijk

  2.   Comfortabel Wonen Menterwolde
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zij meer volwaardig deel uit van de samenleving en 
kan de lokale samenleving hun inzet en vaardigheden 
benutten. Concreet realiseert men vrijwilligersbanen, 
expliciteert men de werkwijze en ontwikkelt men een 
training voor teams van ondersteuners om het con-
cept breder binnen de organisatie te implementeren.

Esdégé-Reigersdaal heeft ruime ervaring met vermaat-
schappelijking van de zorg- en dienstverlening aan 
mensen met een beperking. Die ervaring zet men nu in 
voor verbreding van het project, waarbij mensen aan-
spreken op hun mogelijkheden centraal staat. Uitgaan 
van iemands kracht vergroot eigenwaarde en de kans 
op verdere ontwikkeling van vaardigheden. Doordat 
de doelgroep een vanzelfsprekende en gewaardeerde 
plaats in de lokale samenleving krijgt, worden zij meer 
gezien en gekend en kan bovendien hun relatienet-
werk zich uitbreiden. 

De transitie behelst tevens een groei van de zelfstan-
digheid / taakvolwassenheid  van medewerkers betref-
fende acquisitie en het bieden van ondersteuning 
buiten het activiteitencentrum. Doordat medewerkers 
meer in staat zijn om zelfstandig besluiten te nemen 
en te handelen neemt het zelfsturend vermogen van 
zowel individuele medewerkers als het team toe. 
Medewerkers worden gestimuleerd om kansen te zien 
en deze (nog meer) te benutten. 

Kloosterveen is een nieuwe woonwijk in Assen met 
een explosieve bevolkingsgroei. Met de oplevering van 
winkels, scholen, een sporthal, bibliotheek en kinder-
opvang ontstaat een unieke kans om wijk- en buurt-
gerichte activiteiten te bundelen en te versterken. 
Het initiatief ‘Samen Leven in Kloosterveen’ wil dat 
succesvol neerzetten. Daartoe staat in de samenwer-
king nadrukkelijk het benutten van elkaars kwaliteiten 
centraal. En omdat vergelijkbare initiatieven vaak 
stukliepen op een gebrekkige regie tussen partijen 
heeft zorgorganisatie Vanboeijen besloten om dit naar 
zich toe te trekken. Zij focussen bij de realisatie van 
de  wijk- en buurtactiviteiten voortdurend op goede 
verbindingen, samenwerken, leergerichtheid, eigen 

kracht, persoonlijk leiderschap en deskundigheid en
stemmen derhalve nauw af met gemeente, wijkvereni-
gingen, de kerk, het onderwijs en  woningcoöperatie.

Als lijmmiddel fungeert de zogenaamde vrijetijds-
coach van Vanboeijen. Die legt letterlijk de verbinding 
tussen en vervult een inspirerende en stimulerende 
rol naar alle partijen. Deze functionaris ontwikkelt en 
verstevigt netwerken, zowel met professionals als met 
bewoners in Kloosterveen en andere verenigingen om 
wijk- en buurtgerichte activiteiten te bundelen en te 
versterken. Naast deze externe rol coacht de vrijetijds-
coach cliënten rond hun vrijetijdsbesteding. De vraag 
van cliënten wordt verbonden met het aanbod bij ex-
terne organisaties in de wijk, waarbij de vrijetijdscoach 
tevens de rol van intermediair vervult ten behoeve van 
de match tussen vraag en aanbod van vrijwilligers.

Het project levert een bijdrage aan de groei van 
blijvende sociale cohesie en aan blijvende sociale inte-
gratie in de nieuwe woonwijk. Iedereen kan meedoen. 
Er is een wijkservicepunt waar de bewoners terecht 
kunnen met alle vragen op het gebied van wonen,  
welzijn en zorg. Er is verbinding met achterliggende 
organisaties. Elke organisatie heeft een contactper-
soon die met het servicepunt is verbonden. In decem-
ber 2010 vond het openingsfeest van het centrumge-
bied met een Multifunctioneel Wijkcentrum plaats. 

In De Dwarsweg worden jongeren die door hun com-
plexe problematiek al snel buiten boord vallen van de 
bestaande zorgstructuren door middel van presen-
tietheorie en instapmethodiek bereikt en gevolgd.     
Concreet gaat het om het realiseren van een woon-, 
werk- en leer traject voor ongeveer 20 jongeren tussen 
de 18 en 25 jaar, die dak- en thuisloos zijn en een 
lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische 
stoornis hebben. Doel is hen zo autonoom en zelf-
standig mogelijk te laten functioneren in de samen-
leving. De presentiebenadering streeft ernaar om stap 
voor stap het vertrouwen van de jongeren te ver-
sterken (zowel in zichzelf, in de ondersteuners als 
in de samenleving), alsmede hun zelfredzaamheid.               

  4.   Samen Leven in Kloosterveen   5.   De Dwarsweg 
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De verantwoordelijkheid ligt derhalve bij de jongere 
zelf en ook wordt aansluiting gerealiseerd met hun 
netwerk of er wordt gewerkt aan de ontwikkeling daar-
van. De eerste twee jaar staat het bieden van huisves-
ting en intensieve ondersteuning centraal en werkt 
men aan scholing en training gericht op arbeid.  
De Driestroom is een zorgorganisatie voor mensen 
met een beperking. Met het project De Dwarsweg 
bouwt men voort op de ervaringen van Nachtop-
vang uit Noodzaak Nijmegen (NUNN) en van Iris 
Zorg  (Sancta Maria) te Nijmegen. Ook zoekt men 
aansluiting bij de wijkteams Nijmegen en locaties 
voor Begeleid Zelfstandig Wonen. Flexibiliteit en over 
grenzen kunnen kijken is cruciaal, want doordat in de 
presentiebenadering de vraag van de cliënt leidend is, 
kan niet op voorhand bepaald worden wat de beste 
samenwerkingspartners zijn.  

Het werken in integrale teams is ontstaan vanuit de 
gedachte dat mensen die door hun leeftijd, ziekte en/
of handicap beperkingen ervaren vaker aangewezen 
zijn op professionals voor zorg, ondersteuning en 
sociaal contact. Doordat bezuinigingen op zorg en 
welzijn vooral de kwetsbaren in de samenleving raken 
ontstond het idee om de krachten te bundelen door  
in integrale teams van zorgaanbieders, welzijn en 
diensten grensoverschrijdend te gaan werken.

In dit project werken Bon Vie, de Stichting Thuiszorg 
en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), Syn-
dion, ELK Welzijnswerk en de gemeente Culemborg 
samen. Doel is het realiseren van zorg- en dienstverle-
ning op maat, een goed functionerend integraal team 
en een verantwoorde financiële exploitatie voor parti-
ciperende partijen. Door doelmatige inzet van mensen 
en middelen wordt binnen de integrale samenwerking 
efficiencywinst behaald. Concreet gaat het om het 
doorontwikkelen van de samenwerking met be-
staande en nieuwe participanten en om doorontwik-
keling van de functie van de omtinker (zie kader).

In dit project werkt Stichting Arduin verder aan een 
radicale vernieuwing van ondersteuning aan mensen 
met een verstandelijke beperking op de domeinen 
wonen, werken, dagbesteding, scholing en vrije tijd. 
Door de doorontwikkeling van zelfsturende teams 
naar kleine zelfsturende eenheden wil Arduin de 
zelfredzaamheid en keuzemogelijkheden van de cliënt 
vergroten, samen met zijn/haar persoonlijk netwerk.

Leidend is de visie dat mensen met een beperking als 
vanzelfsprekend een plaats hebben in de maatschappij 
tussen alle andere mensen. Zij maken zo veel mogelijk 
gebruik van bestaande maatschappelijke faciliteiten 
en dragen, net als ieder ander, bij aan de samenleving. 
Deze bijdrage vormt een belangrijk sociaal kapitaal. 
Zo runnen cliënten bijvoorbeeld een bakkerij in het 
dorp Biggekerke, dragen zij zorg voor een fietsenstal-
ling en openbaar toilet in het hartje van Middelburg en 
voor het onderhoud en de openstelling van de oude 
stadstuin-kwekerij Overwater. 
De betekenis van regie is dan ook niet perse het maken 
van individuele, weloverwogen en rationele keuzes,

6.   Bon Vie: uitrol werken in integrale teams in   
       Culemborg West

7.   De cliënt heeft de regie

  4Bron: publicatie van Skewiel Trynwalden

Omtinkers in Culemborg West 
De naam omtinkers komt uit Friesland: ‘om immen tinke’ betekent 
zoveel als ‘naast iemand staan’ oftewel; ‘zorg voor elkaar hebben’. 
Het concept is in Skewiel Trynwalden bedacht en binnen het TPLZ is 
ermee geëxperimenteerd. Nu komt ook in Culemborg een omtinker 
in beeld als er vragen of problemen zijn die de cliënt zelf niet kan 
oplossen. Samen kijken omtinkers naar (de vraag achter) de 
vraag en zoeken ze naar oplossingen. Bij voorkeur in de 
gemeenschap en middels ondersteuning door vrijwilligers, 
zodat de professionele zorg uitgesteld kan worden. De 
omtinkers gebruiken hun kennis en ervaring ook om 
gemeente en andere instellingen suggesties te doen 
voor nieuwe vormen van dienstverlening en 
proberen aanvullende voorzieningen te realiseren4.  



maar veeleer het in dialoog komen met anderen, on-
dersteuning krijgen en samen met anderen besluiten 
welke keuze het beste past. Het persoonlijk netwerk is 
een belangrijke brug tussen de cliënt en de (lokale) 
samenleving. Daarom heeft het behouden, verrijken 
en uitbreiden van het persoonlijk netwerk nadrukkelij-
ker een plek in de ondersteuningsmethodieken. 

Dit experiment wijzigt de spelregels in de wijk 
Tramkwartier te Leeuwarden, zodat de zorg ontschot 
en deze meer preventief, integraal, volledig vraag-
gestuurd en tegen minder (stijgende) kosten aange-
boden wordt. Beoogd resultaat van het experiment is 
onder meer een hoge cliënt- en medewerkertevreden-
heid, minder zorgconsumptie en inhoudelijk en ar-
beidsvoorwaardelijk interessante zorgfuncties. De zorg 
wordt niet langer verantwoord op geleverde minuten, 
maar op kwaliteit. Lopende het project wordt daartoe 
een methodiek ontwikkeld en ingevoerd. De toegang 
tot de zorg is geregeld via de huisarts en/of door een 
onafhankelijke cliëntondersteuning. De diverse func-
ties (zorg, welzijn en dienstverlening) worden vanuit 
een compact team geboden. Verschillende bestaande 
functies worden samengevoegd. 

Aan de hand van de specifieke situatie in de wijk, 
stellen gemeente en het zorgkantoor kwaliteitscriteria 
op voor de levering van een integraal aanbod aan zorg, 
welzijn en dienstverlening. Vervolgens wordt de wijk 
(theoretisch) aanbesteed; de zorgorganisatie schrijft 
een wijkplan op maat  waarin staat welke zorg en 
welke activiteiten in die wijk tegen welke prijs geleverd 
worden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk die te 
leveren, al dan niet in samenwerking met anderen. 
Er wordt dus zowel gekeken naar de aanbesteding 
richting gemeente en zorgverzekeraar, als naar de 
samenwerking met welzijnsorganisaties en huisartsen, 
als naar het opleidingsniveau en de scholingsvraag van 
medewerkers, als naar de financiële verantwoording 
van de zorg. Hiertoe zijn bij het experiment uiteenlo-
pende partijen betrokken: de ouderenzorgorganisatie 
Stichting Palet, Thuiszorg het Friese Land, de ge-
meente Leeuwarden en zorgverzekeraar De Friesland.

Dementie is een ziekte met verschillende vormen en 
stadia. Het verwerkingsproces gaat vaak met veel on-
zekerheid, emoties en twijfel gepaard. Bij iedere vorm 
hoort een specifieke aanpak en behandeling. Het is van 
belang dat zorgverleners hier kennis van hebben en 
hiernaar kunnen handelen. De benadering van mensen 
met dementie stelt zowel cognitief, emotioneel als 
rationeel hoge eisen aan de zorgverlener. Daarom  
schoolt Thuiszorg Rondom de zorgverleners naast hun 
reguliere zorgopleiding bij op kennis en omgang met 
zowel cliënten met dementie als hun mantelzorgers. 
De behoefte aan ondersteuning en begeleiding onder 
mantelzorgers is vaak groot. Vaak kunnen zij de zorg 
niet alleen aan. Deels komt dit door onvoldoende 
inzicht in het ziektebeeld, deels door verlieservaringen 
en deels door onbegrip van de omgeving. Zorgver-
leners van Thuiszorg Rondom besteden daarom ook 
veel aandacht aan het ondersteunen en samenwerken 
met de mantelzorger en geven hen praktische tips.

Het project richt zich op de opschaling van dit concept 
naar andere regio’s. Doel is om leerervaringen op te 
doen: hoe kan dit kleinschalige concept ook elders 
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8.   Handen in één in het Tramkwartier

9.   Dement in huis 

Stichting Arduin heeft ruim12 jaar ervaring met het werken met 
zelfsturende teams en wil naar een situatie waarbij cliënten binnen 
de ´zorg-in-natura´ toch het scala aan keuzemogelijkheden hebben 
dat een persoonsgebonden budget (PGB) biedt. Daartoe start Arduin            
binnen vier teams/woningen als zelfsturende eenheden van cliënt/per-
soonlijk netwerk-medewerker. Al doende zoekt men naar antwoord op        
vragen als: 
 - Welke voorwaarden vereist de kleinschalige zelfsturen- 
    de eenheid;
     - Wat moet er op centraal niveau gefaciliteerd en juist 
    losgelaten worden;
 - Welke instrumenten heeft de cliënt en het   
       persoonlijk netwerk daarvoor nodig om daadwerkelijk  
    controle over beslissingen te hebben in de eigen 
    woning? 
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succesvol worden? Daartoe werkt Thuiszorg Rondom 
in dit project samen met CaroCare Thuiszorg aan het 
uitzetten van dit concept in de gemeente Ommen/
Vroomshoop. Daarbij krijgt het uitdrukkelijk een eigen 
plaats binnen een thuiszorgorganisatie en wordt 
niet opgenomen in de structuur van de ‘traditionele’ 
thuiszorg. 

ZZG zorggroep, Standvast Wonen, Gemeente Nij-
megen en Stichting MAAT werken samen aan ‘Een 
zorgzame buurt”: een aantrekkelijke buurt die levens-
loopbestendig is, waar het aangenaam toeven is, waar 
men elkaar kent en helpt, die ondersteuning krijgt 
van gedreven professionals waar nodig en van alle 
noodzakelijke infrastructuur voorzien (sociaal, wonen, 
zorg) met een of meerdere schillen van specialistische 
hulp op afstand, maar door inzet van technologie weer 
nabij. Doordat eigen regie van de bewoners voorop 
staat gaat het dus feitelijk om een zelfzorgzame buurt. 

Kernvraag: hoe kunnen we met de ruim 20.000 be-
woners van Dukenburg en hun organisaties een buurt 

ontwikkelen waar iedereen onbezorgd ouder kan 
worden? Via twee sporen, te weten:

- Spoor A: De ontwikkeling van een sluitend zorg-   
   en dienstverleningsconcept, uitgaande van de 
   mogelijkheden van bewoners om eigen regie te 
   voeren over hun leven. Hiermee gaan werkende 
   weg de wijkverpleegkundige wijkteams aan de 
   slag in samenwerking met andere partijen.
-  Spoor B: De opstelling van een gezamenlijk 
   beeld (gedeeld perspectief) op de zorgzame 
   buurt  (maatwerk in een betreffende wijk) door 
   een concrete koppeling van wonen, zorg en 
   welzijn.

10.   Zorgzame buurt Dukenburg Nijmegen

Conclusie

Het gaat binnen het verbredingsprogramma dus om tien 
zeer verschillende projecten. In sommige gevallen lijken 
er weinig overeenkomsten te zijn, maar in de praktijk 
blijkt dat ook deze experimenten elkaar vinden. Waarop? 
Op het besef dat het anders – en vooral beter- kan:

“Zoals het nu gaat, gaat het niet goed.”

“Het gaat nu prima, maar dit kunnen we op 

(middel)lange termijn niet volhouden.”

“Het gaat best acceptabel, maar het kan veel 

goedkoper/effectiever/gezelliger/doelmatiger”

Deze gedachten delen de initiatiefnemers, evenals de wil 
om iets goeds neer te zetten. Daarvoor wil men graag 
drempels slechten en precies dat delen ze met hun voor-
gangers binnen het TPLZ. Van die voorgangers kunnen 
ze bovendien veel leren. Daarover meer in het volgende 
hoofdstuk. 

Het concept van Thuiszorg Rondom is bijzonder 
omdat deze thuiszorgorganisatie met kleine integrale teams 
werkt aan tijdige signalering van de verschillende fasen bin-
nen  het dementieproces en er professioneel mee om gaan. On-
derscheidende kenmerken van dit concept in vergelijking met                                              
de  huidige markt zijn: 
 - De thuiszorgorganisatie is volledig gericht op cliënten met  
    dementie;
 - Medewerkers zijn bijgeschoold in gerichte  zorg aan de      
   dementerende in de thuissituatie;
 - De focus op het gehele dementieproces vergroot kennis;
 - Kleine integrale teams zorgen voor continuïteit binnen de  
    zorgsituatie: dus zo weinig mogelijk verschillende zorg-
    verleners per cliënt en veel aandacht voor  ondersteuning  
    en begeleiding van de mantelzorger.  





15

Welke elementen leiden tot succes binnen de TPLZ-experimenten?

Ruimte voor verandering en vernieuwing klinkt   
prachtig, maar wat levert het eigenlijk op? Geld en 
menskracht kunnen maar een keer worden uitgeven, 
dus als je ergens in investeert, dan wil je ook dat het 
rendeert. Nu maakten alle TPLZ-experimenten een 
Maatschappelijke Businesscase (MBc). Dat is een ge-
structureerde kosten-baten afweging waarin het eco-
nomische en het maatschappelijke nut samenkomen. 
De gemaakte MBc’s geven goed zicht op hoe deze 
investeringen zich vaak dubbel en dwars maatschap-
pelijk terugbetalen5. Dat er binnen de experimenten 
niet alleen financiële winst is behaald kunt u lezen in 
dit hoofdstuk. Welke investeringen renderen en welke 
inzichten de verbredingsexperimenten zich ter harte 
kunnen nemen komt hierin ook aan de orde. 

Op een grasveld tussen een aantal hoge flats in Rotter-
dam staat een gebouwtje: de Prinsenhof. Hier treffen 
flatbewoners die elkaar voorheen nauwelijks kenden 
elkaar. Senioren, mensen met een verstandelijke be-
perking en andere buurtbewoners komen in het Grand 
Café een kop koffie drinken, iets eten of er als vrijwil-
liger in de keuken of achter de bar te werken.
 
“Wij hebben als ouderen al het nodige meegemaakt 

en hebben vaak meer geduld dan jongeren. Soms 

denk ik dat we een soort opa en oma zijn voor de 

mensen van Pameijer en dat vind ik prima. Ach, als 

het maar een beetje gezellig is. De sfeer is goed, 

iedereen voelt zich hier thuis.”6 

Prinsenhof is een ontmoetingsplek die mensen acti-
veert en in hun kracht zet. Buurtbewoners kunnen er 
in de hobby- en cursusruimte activiteiten organiseren 
of volgen. Ook kunnen ze in de Prinsenhof terecht 
voor een financieel adviseur, het consultatiebureau 

voor ouderen en diverse therapieën. Zodoende kun-
nen bewoners langer en prettiger zelfstandig blijven 
wonen, doordat de sociale cohesie in de buurt groeit, 
waardoor een (dreigend) sociaal isolement door-
broken wordt.

”Eén van onze ambities was het ontschotten van de 

domeinen AWBZ en WMO, zowel qua organisatie als 

qua financiering. Daar is vanuit de zorgverzekeraars-

wereld ook ruimte voor gecreëerd. Vroeger waren het 

spel, de regels en de geldstromen duidelijk. Nu moeten 

we creatiever omgaan met onze middelen die niet meer 

automatisch uit de AWBZ komen. Participatie wordt 

voor onze cliënten een steeds belangrijker aandachts-

punt en de AWBZ-regels ondersteunen dit onvoldoende. 

Aanvulling vanuit de WMO is een stap in de goede 

richting, maar we zijn er nog lang niet.” (idem)

Zorgvernieuwing in praktijk

Leren van… de Prinsenhof

 5 Lees meer over de MBc van de experimenten op www.tplz.nl
 6 Bron: www.tplz.nl/transitieexperimenten vertellen hun verhaal

De Prinsenhof ontstond doordat vier partijen za-
gen dat ze samen iets konden realiseren wat hen als af-
zonderlijke spelers niet zou lukken. De aanleiding was dat 
woningcorporatie De Nieuwe Unie vier flats in de wijk Het 
Lage Land geschikte maakte voor bewoning door ouderen 
(drempels weghalen, liften aanpassen en een alarm sys-
teem installeren). In die tijd wilde gehandicaptenzorgor-
ganisatie Pameijer cliënten meer in de wijk laten wonen 
en daarom het gezinsvervangende tehuis dat tussen de 
flats lag afstoten. In overleg met ouderenzorgorganisatie 
Laurens, kwam men toen tot het plan om 24 cliënten van 
Pameijer een woning in de flats te geven in ruil voor het 
gebouw. Het vrijgekomen pand werd de Prinsenhof. 

Ontschot concreet en op alle niveaus



“We hebben in dit project een gemeenschappelijk focus 

op bewoners. Daarin vinden de partners op het gebied 

van wonen, zorg en welzijn elkaar. Ontschotting is niet 

ingewikkeld op de werkvloer, maar meer op manage-

mentniveau. De woningbouwvereniging bijvoorbeeld 

stelt, om begrijpelijke redenen, voor een eigen bijdrage 

te innen. Dat is voor de bewonersvereniging niet 

acceptabel. Het gedeelde belang is vaak heel fragiel 

en vraagt continu communicatie en draagvlak.”

“Een projectmanager van Laurens maakt deel uit van 

het managementteam van De Prinsenhof. Hij houdt 

zich onder andere bezig met de reservering en verhuur 

van de beschikbare ruimtes in het gebouw. Dat is 

belangrijk voor de toekomst, want met de inkomsten 

uit bar, restaurant, catering en zaalverhuur moet het 

ontmoetingscentrum op den duur op eigen benen 

kunnen staan” 7. 

De Nieuwe Unie mobiliseerde -via een oproep in de 
krant- vrijwilligers. Er werd een bewonersvereniging 
opgericht die inmiddels meer dan 300 leden heeft. De 
vereniging krijgt ondersteuning van een opbouwwer-
ker die helpt met bijvoorbeeld het maken van plannen, 
het aanvragen van subsidies en het leggen van de 
juiste contacten. Verder is er een vrijwilligerscoach 
vanuit de zorginstelling (Laurens) betrokken die mee 
kijkt naar de samenwerking tussen mensen uit de wijk 
en cliënten van Pameijer (een organisatie voor mensen 
met een verstandelijke beperking), die hier voor een 
deel hun werkplek hebben bijvoorbeeld in het restau-
rant of in de tuin. Bovendien biedt De Prinsenhof de 
mogelijkheid te integreren in de wijk. 

“Die oproep in de krant sprak me aan. Met een aantal 

bewoners uit de wijk hebben we gereageerd. Vanuit de 

woningcoöperatie kregen we de vraag om ons heen te 

gaan kijken en met ideeën te komen. Dat was net het 

duwtje wat nodig was”8  

“Al snel kregen we door het project grote waardering 

voor de inzet van de buurtbewoners. Ze gaan echt 

voor verbeteringen in hun directe leefomgeving. Het 

ingewikkelde zit ‘m in de combinatie met professionele 

organisaties. Dat heeft deels te maken met beeldvor-

ming. Buurtbewoners kijken tegen de medewerkers van 

die organisaties op. En andersom hebben zij weer de 

neiging over buurtbewoners heen te walsen. Ze spre-

ken dus verschillende talen, de belangen lopen uiteen. 

Daar goed oog voor hebben en houden is waar we veel 

over hebben geleerd”9 

“We signaleerden een kloof tussen professionals en 

vrijwilligers en daar hebben we zowel in de structuur 

als in het bestuur oplossingen voor bedacht. Zo hebben 

we gelijkwaardigheid in de bestuurlijke samenwerking 

gebracht, want de bewonersvereniging is immers ook 

leading op uitvoerend vlak in de Prinsenhof. Ze mag 

dus ook het meest dominant  zijn in het bestuur. Door 

een werkoverleg tussen de voorzitter, beheersstichting 

en de voorzitter van de bewonersvereniging in te stel-

len heeft de bewonersvereniging nu een meer gelijk-

waardige positie gekregen.”(idem) 
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 7+9  Geertje Morée van Cappellen - Prinsenhof, de plek waar je thuis bent
8        Bron: www.tplz.nl/transitieexperimenten vertellen hun verhaal

Gelijkwaardige inbreng – elkaars kracht 
benutten

Benut eigen kracht

Goede afstemming bewoners en 
professionele organisatie

Heb oog voor machtsverschillen en dicht de 
kloof rond bestuurlijke inbreng bewoners



”De MBC heeft geholpen om het gesprek met stake-

holders over de meerwaarde van het project aan te 

gaan. De methode is dan ook altijd een discussie, maar 

belangrijk is dat er een dialoog op gang is gekomen. 

Door informatie op te vragen is de betrokkenheid ver-

groot. Stakeholders hadden met de MBC iets in handen 

om breder samenwerking te initiëren, zelfs tot op het 

niveau van de kabinetswerkgroep vorig jaar. Als ik zou 

moeten starten met wat ik nu weet zou ik met een MBC 

beginnen”(idem).

Buurtzorg is een oud concept in een nieuw jasje. Maxi-
maal 12 wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgen-
den bieden in autonome teams zorg en begeleiding 
aan (oudere) mensen. Ze nemen zowel traditionele 
thuiszorg als ook ondersteunende werkzaamheden uit 
de huisartsenpraktijk voor hun rekening, waardoor ou-
deren zo lang mogelijk thuis blijven kunnen wonen. De 
teams zijn makkelijk bereikbaar voor cliënten -die zelf 
bepalen of ze hen inschakelen- en voor de huisartsen; 

 “Met ons experiment wilden we een landelijke, maat-

schappelijke discussie over de ouderenzorg op gang 

brengen. Daarbij waren de wijkverpleegkundigen          

eigenlijk in alles bepalend. Zij hadden de regie, ook in 

het opzetten van de organisatie. Daar moet je conse-

quent aan vast houden”10.

Buurtzorgteams bepalen zelf welke scholingen ze 
nodig hebben en regelen die meestal zelf. Via één van 
de teamleden bijvoorbeeld of via een leverancier van 
apparatuur, de lokale apotheek, een afdeling van het 
ziekenhuis of een ander Buurtzorgteam in de omge-
ving. Ook zoeken buurtzorgteams zelf een gezamen-
lijke ruimte, richten die in, maken roosters en routes, 
bepalen wie persoonlijk begeleider wordt van cliënten 
en spreken af wanneer en waarover ze met elkaar 
moeten overleggen. Ook regelen ze het aannemen van 
nieuwe mensen of het splitsen van teams zelf.11 

“Het is een verademing dat we veel ruimte krijgen om 

te doen wat we nodig vinden en waar we goed in zijn, 

namelijk ons verpleegkundig vak uitoefenen. Verder 

krijgen we ondersteuning doordat het hoofdkantoor 

onderhandelingen voert en de enorme last aan admi-

nistratieve zaken van ons overneemt”(idem)

Die ruimte is cruciaal, omdat de financiering van de 
AWBZ-indicatie ‘verpleging’ niet parallel loopt met 
de functie van wijkverpleegkundige. Bij de financie-
ring van AWBZ-verpleging wordt uitgegaan van de 
geleverde zorg achter de voordeur bij cliënten thuis. 
En dan gaat het voornamelijk om verpleegtechnische 
handelingen. In praktijk doet de wijkverpleegkundige 
veel meer, voornamelijk coördinerende taken. De druk 
die daardoor zou ontstaan is binnen dit experiment 
succesvol gepareerd. 
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Leren van… Buurtzorg

 10  Jos de Blok, initiator van Buurtzorg
 11 Bron: publicatie Buurtzorg: menselijkheid boven democratie

Begin met Maatschappelijke Business Case 

Leg de regie op de juiste plek (in dit geval: 
bij de professional)

De winst van de Prinsenhof 
voor bewoners en cliënten: 
 - ik hoor ergens bij, ik word gewaardeerd, ik bouw mee aan mijn eigen buurt, ik blijf fitter en vergroot    
       mijn zelfredzaamheid;
voor de zorginstelling: 
 - onze cliënten krijgen een oefenplaats voor ontmoeting;
voor de gemeente Rotterdam: 
 - we krijgen meer inzicht in integrale dienstverleningsconcepten, maar ook 
    nieuwe input voor beleidsontwikkeling in het kader van de WMO;
voor de zorgverzekeraar/zorgkantoor: 
 - participatie, activering en gezondheidsbevordering leveren een beperking 
    van de zorgvraag op en daarmee drukken ze de zorgkosten;
Berekening in de MBc wijst op een verwachte, totale maatschappelijk opbrengst 
van 1,6 miljoen euro.



Uit het succes van Buurtzorg blijkt dat het binnen de 
grenzen van de huidige bekostigingsstructuur moge-
lijk is de relatie tussen professional en cliënt en zijn of 
haar omgeving uitgangspunt te laten zijn. Dat bete-
kent wel dat er aandacht nodig is voor de verbinding 
met het bekostigingssysteem en binnen Buurtzorg 
wordt dat geregeld via het hoofdkantoor.13

“Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat cliënten Buurt-

zorg een gemiddeld rapportcijfer van een 9- geven; dat 

is vele malen hoger dan het landelijk referentiecijfer 

voor de thuiszorgbranche”(idem)

”Je leert gaande weg. Terugkijkend lijkt mij belangrijk 

dat je, vooraf, vanuit allerlei invalshoeken naar het 

onderwerp kijkt. Wat kun je tegen komen? Hoe ben 

je daarop voorbereid? In welke context start je een 

project? Wie zijn de verschillende belanghebbenden en 

wie heb je nodig? Wat wil je nu precies bereiken? Het is 

vooral ook zinnig om dat te doen met mensen met een 

andere expertise en achtergrond. Bijvoorbeeld finan-

cieel of organisatiekundig. En verder moet je natuurlijk 

vooral de mensen waar het om draait, de professional/

wijkverpleegkundige, betrekken. Daardoor krijg je je 

eigen blinden vlekken duidelijk.”14  

”Netwerkorganisaties gaan veel meer uit van het feit 

dat mensen overal kennis kunnen halen, uit meerdere 

communities. Daar heb ik veel van geleerd, want als je 

op zo’n manier werkt denk je dus ook niet vanuit hiërar-

chie of positie. En ik heb ervaren dat je op zo’n manier 

iets bouwt dat doorgaat. Vernieuwing moet zichzelf 

stimuleren. Binnen ons experiment stond contextge-

stuurd leren centraal. Daar moet je voor open staan. 

Reflectie is in dat verband essentieel. Om vernieu-

wingen te kunnen realiseren moet je andere gedachten 

in overweging willen nemen. Gedrevenheid is goed, 

maar kan ook een belemmering zijn. Je moet de balans 

vinden tussen vasthoudendheid aan de ene kant en 

nieuwe inzichten opdoen aan de andere kant.” (idem)
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 12 Bron: Maatschappelijke Business Case Buurtzorg
13 Bron: publicatie Buurtzorg: menselijkheid boven democratie
14 Jos de Blok - Buurtzorg

Maak je effect zichtbaar met een 
Maatschappelijke Business Case

Kijk met een brede invalshoek

Vorm netwerkorganisaties en reflecteer 
met open blik

Maatschappelijke winst:
  - Rust en continuïteit voor cliënten: er komen zo weinig mogelijk verschillende mensen over de vloer;
  - Meer persoonlijke aandacht voor cliënten;
  - De cliënt staat weer centraal en samen met hem of haar wordt vastgesteld wat er nodig is;
  - Professionals voelen zich goed bij meer coachende in plaats van hiërarchische verhoudingen;
  - Huisartsen zijn positief over de vertrouwdheid van de manier van werken en vertrouwen het concept.

Financiële winst (cijfers 2008):
  - Buurtzorg gebruikt jaarlijks bijna de helft minder uren per cliënt dan gemiddelde thuiszorg;
  - Cliënten van Buurtzorg kunnen bijna twee keer zo snel uit de zorg;
  - Buurtzorg voorkomt crisisopnamen bij circa 1/3 van de cliënten die langer dan een jaar in zorg zijn;
  - De productiviteit van Buurtzorg ligt 6,4% hoger dan bij andere thuiszorgorganisaties;
  - De overheidkosten van Buurtzorg waren minder dan de helft van die bij de reguliere thuiszorg;
  - Bij Buurtzorg ligt het ziekteverzuim op 2,5% (tegenover 6,3% bij gewone thuiszorgorganisaties)12.

De winst van Buurtzorg
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”De borging van vernieuwing is eigenlijk een continue 

proces. Door verantwoordelijkheid te spreiden en de 

regie bij de teams te leggen gebeurt dat bijna vanzelf. 

Professionals komen zelf met ideeën over hoe het beter 

kan. Ik heb niet zoveel vertrouwen in een ‘normaal ‘ 

veranderingstraject. Traditionele verandering is iets 

bedenken, mensen laten meedenken en het dan door-

voeren. Dat mislukt vaak omdat het een illusie is te 

denken dat je dingen vanuit een geïsoleerde plek kunt 

bedenken en vervolgens breed kunt invoeren. Ik denk 

dat je veel meer moet doen in de context van waar het 

moet plaatsvinden. Dan krijg je ook niet met ingewik-

kelde implementatiestrategieën te maken. Je bent 

immers al bezig. Het draait dus om adaptief innoveren, 

om verandering als iets biologisch of organisch. Je 

voegt toe aan wat je al doet en hier en daar snoei je. 

Daardoor is het duurzaam.”(idem) 

Iemand die zowel de weg wijst, de zorg coördineert  
als goede tips geeft en een arm om je heen slaat.      
Dat is de menselijke TomTom+ aan wie mensen 
met dementie en hun verwanten behoefte heb-
ben. Zorggroep Almere biedt dit door ketenzorg te 
realiseren, die gericht is op multidisciplinaire behan-
deling, begeleiding en advisering aan deze doelgroep.                   
Vanuit het geriatrische steunpunt geeft men deskun-
dige antwoorden op bewonersvragen en de ‘geria-
trische wijkgerichte expertiseteams’ vormen daarbij 
de verbindende schakel. De persoonlijk begeleider 
ondersteunt cliënt en mantelzorger in het hele zorg-
traject (vanaf de diagnose dementie). Hierbij werkt de 
begeleider in nauwe samenwerking met verpleging en 
verzorging, behandelaars en met welzijn.

Binnen het experiment is onder meer een vragenlijst 
ontwikkeld om de draagkracht en draaglast van man-
telzorgers te meten. Daarnaast is een cursus ‘Omgaan 
met dementie’ voor mantelzorgers gemaakt15.

”Zolang mensen thuis wonen heeft de huisarts de regie. 

De persoonlijk begeleiders zijn aangesteld om zo vroeg 

mogelijk in het traject ingezet te worden. Ze werken 

dan ook nauw met de huisartsen samen. Omdat het om 

een nieuwe functie gaat is goede inbedding in je eigen 

organisatie cruciaal. Ook moet je beseffen dat het even 

duurt voordat men gaat verwijzen, voordat het bekend 

is. We hebben daarom de ruimte genomen om wijzi-

gingen in het takenpakket van de persoonlijk begelei-

ders door te voeren. Dat is het mooie van een project; 

je kunt met elkaar kijken hoe het loopt en wat je gaat 

doen .”16

“In complexere situaties zijn meer experts in beeld 

zoals verpleeghuisartsen en psychologen. Die zijn 

anders georganiseerd. Hoe ga je daarmee om? Op 

consultbasis? En hoe regel je hun inzet bij multidis-

ciplinaire overleggen? Dat is best lastig. Bij de route 

rond diagnostiek is het ook goed opletten. De huisarts 

doet dit in principe, maar dat lukt niet altijd (tijdig). 

Daardoor is er bij ons een centraal diagnostisch team 

ontstaan. Dat werkt goed, maar had even tijd nodig. Je 

moet dus blijven evalueren, bijstellen en werkwijzen op 

elkaar afstemmen. Dat vergt soms ook aanpassingen 

in je eigen werkwijze of in de organisatie. Tijd daarvoor 

nemen is belangrijk, anders gaan mensen in de weer-

stand.” (idem)

Leren van… Thuis met dementie

 15  www.tplz.nl/experimenten/leerproducten
 16  Karin de Kanter - Thuis met dementie

Beschouw borging als continue proces Leerproducten ontwikkelen die werken

Regel de regievoering goed

Reflecteer op belangrijke onderwerpen 



“De belangrijkste les die wij geleerd hebben klinkt nu 

bijna als een open deur: zorg voor draagvlak vanaf 

de start van je project. Dat betekent dat je tijd moet 

nemen om alle betrokken medewerkers te informeren. 

Maar ook om instanties buiten je eigen organisatie 

(welzijns- en vrijwilligersorganisaties, de gemeente) 

te vertellen wat je gaat doen. En dat is niet het enige; 

iedereen moet ook weten wie welke besluiten heeft 

genomen. Zodat duidelijk is dat het niet vrijblijvend is. 

Als je draagvlak hebt vanaf het begin raken mensen 

enthousiast en is je pad al deels geplaveid.”(idem)

“We zijn hierover in het begin gestruikeld. De project-

groep ging heel enthousiast van start en vroeg om 

mensen maar toen voelden de managers zich overval-

len. Ze vroegen zich hardop af waarom ze nu pas op de 

hoogte werden gebracht, er niet eerder bij betrokken 

waren. Ons advies aan nieuwe projectleiders is dus om 

informatie te geven en de verwachtingen te schet-

sen. Dan kunnen de anderen die in de loop van het 

traject ook een bijdrage moeten leveren er vast over 

nadenken.”(idem)

“Een andere les is meteen de financiers mee te nemen. 

Je gaat een werkwijze in gang zetten waarbij verschil-

lende financiers vanuit AWBZ- en WMO-gelden in beeld 

zijn. Niets is zo frustrerend dan na een jaar (of twee) 

met een ontwikkelde, nieuwe methodiek te moeten 

stoppen omdat de financiering  niet geregeld is.  Zet 

gemeente en zorgkantoor vanaf het begin in een soort 

stuurgroep en verbind ze met de stappen die worden 

gezet.”(idem)

Dé eye opener voor ons was dat je eerst tijd moet 

nemen voor de fundering van je project; daarna kun je 

je meer richten op de inhoud. Dat gebeurt te weinig in 

projecten.” (idem)

In Eindhoven zet Zorgketen Dementie ZPG Zorgtra-
jectbegeleiders (ZTB-ers) in vanaf de eerste signalen 
van dementie tot na het overlijden van de cliënt. Deze 
zorgtrajectbegeleiders coördineren het zorgproces en 
ondersteunen mantelzorgers. Zo worden crisissitua-
ties en -opnames grotendeels voorkomen en kunnen 
cliënten langer thuis blijven wonen. 

ZTB-ers komen voort uit een in de jaren ’90 ontwik-
keld zorgprogramma. Dat had als uitgangspunt om 
niet te focussen op wat er mis is, maar juist te kijken 
naar de optimale omstandigheden waaronder een 
ouder iemand met bijvoorbeeld Alzheimer begeleid 
en behandeld kan worden. Omdat er soms wel tien 
verschillende hulpverleners bij een cliënt betrokken 
bleken, elk met hun eigen dossier, besloot men tot 
betere regievoering. Temeer omdat tegelijkertijd er 
ook mensen tussen wal en schip vielen. Er is toen een 
convenant met samenwerkingsafspraken opgesteld 
door alle betrokken partijen vastgelegd. Op basis daar-
van is de functie van ZTB-ers ingevuld.

“De ZTB-er bekijkt bijvoorbeeld hoe ze de bevindingen 

van de huisarts en de geriater op elkaar af kan stem-

men. Ook bemiddelt ze richting instanties zoals het CIZ 

en de mogelijke verpleeginstellingen. Zo wordt voorko-

men dat mensen niet ook nog de weg kwijt raken in het 

woud van de zorg.17”
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 17 Bron: www.tplz.nl/transitieexperimenten vertellen hun verhaal
18  Maatschappelijke Business Case

Leren van… Zorgketen dementie 

Zorg vanaf het begin voor draagvlak – neem 
daarbij alle partijen mee

Betrek managers tijdig

Betrek financiers vanaf begin

Zorg voor goede basis
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”Daarom is het belangrijk om in het kader van een ex-

periment ook snel naar meerdere financieringsbronnen 

te kijken. En daarbij helpt dan weer dat we gekeken 

hebben naar wat ZTB-ers kosten maar vooral ook naar 

wat ze opleveren. Er wordt minder snel opgenomen, de 

verkeerde bed-problematiek vermindert. Op landelijk 

niveau betekent dat een besparing van miljarden. Je 

moet de moed hebben dat echt op papier te zetten, ook 

al zijn het aannames. Het belang van het kijken naar 

feiten en cijfers en dus het doorrekenen van de finan-

ciën is ook een geleerde les. Voor de financiering was 

het soms lastig dat we geen eigenstandige organisatie 

zijn die een juridische eenheid vormt. Het geld voor de 

zorgketen moet ergens naar toe en wordt nu verdeeld 

over allerlei instellingen. Het is geoormerkt geld, maar 

soms is het lastig het de juiste bestemming te laten 

krijgen. We werken dus nog steeds aan de integrale 

bekostiging; dat hebben we binnen de TPLZ-tijd niet 

gered.”19

“Het experiment op zich is een enorm succes. Daarbij 

zal meegespeeld hebben dat we al voor het TPLZ van 

start waren gegaan en dat er al een flinke inbedding 

in de organisatie en in de regio was gerealiseerd. 

Uiteindelijk hebben we, met het zorgkantoor, 50 ZTB-ers 

(Zorgtrajectbegeleiders) voor 1800 cliënten weten te 

realiseren.”

“Het structurele budget gaat volgend jaar, na tien jaar, 

komen. Wel heb ik ook geleerd dat je niet teveel moet 

anticiperen op structurele veranderingen die nog door-

gevoerd moeten worden. Natuurlijk werd gezegd dat de 

financiering van de zorg ook op de schop zou gaan, een 

transitie zou doormaken. Zorgkantoor/zorgverzekeraar 

en gemeenten zouden gezamenlijk gaan financieren. 

Dat is erg lang niet gelukt, terwijl er ontzettend veel 

aan gedaan is. Daaruit blijkt echt hoe moeilijk het is 

om een bepaalde machtsverhoudingen en -posities te 

doorbreken. Extra lastig is daarbij dat contactpersonen 

heel snel wisselen, zowel bij het zorgkantoor als binnen 

de gemeente. Nieuwe projectleiders zou ik dus advise-

ren om allereerst te zorgen voor een goede inbedding. 

Investeer daarin voordat je begint. Op alle niveaus, 

zeker ook rond zeggenschap en beslissingsbevoegd-

heid.” (idem)

“De belangrijkste les die ik geleerd heb is dat je zelf 

heel enthousiast kunt zijn, maar dat anderen dat ook 

moeten worden. Ze moeten mee dragen. Anders wordt 

’t jouw project in plaats van een verandering die alle 

betrokkenen willen. ls anderen het oppakken blijft het 

bestaan, nemen mensen de vernieuwingen mee naar 

de toekomst; een projectleider is vaak tijdelijk” (idem).

In Stichting MAAT werken vijftien Nijmeegse aan-
bieders rond wonen, welzijn en zorg samen aan de 
verbetering van het leefklimaat in een wijk. Deze 
andere, meer integrale aanpak waar technologische 
toepassingen onderdeel van zijn brengt vergroting van 
efficiency en sociale winst met zich mee. ‘Wijs in de 
wijk’ in steekwoorden: informatievoorziening; service-
organisatie; een regionale zorgcentrale; een regionale 
organisatie van de 24-uurs alarmopvolging.

“Ik zou starters adviseren echt kennis te nemen van alle 

experimenten in het land. Er wordt al zoveel uitgepro-

beerd; het is zonde het wiel opnieuw uit te vinden” 20.

18  Maatschappelijke Business Case
19  www.tplz.nl/transitieexperimenten & Marian Salari - Zorgketen dementie Eindhoven
20  Els Bremer - Wijs in de Wijk

Leren van… Wijs in de Wijk

Maak maatschappelijke baten zichtbaar 
(bijvoorbeeld met een MBc18)

Vier je successen: maak ze zichtbaar voor 
zowel partners als relevante anderen

Zorg voor structurele inbedding: heb een 
lange adem!

Borging op alle niveaus begint bij mensen

Investeer in een verkenning van wat er al is



 “Als je weet wat de burger aangeeft nodig te hebben 

is een integraal antwoord nodig. Een deel van wat in 

professionele organisaties en structuren vorm heeft 

gekregen kalft af. Je moet kijken wat er binnen het 

takenpakket nodig is. Bredere vraagverheldering en 

intensief casemanagement dringen zich daarbij op. 

Dat heeft tot gevolg dat de professionals steeds meer 

rollen gaan vervullen die buiten bestaande functies 

vallen. Maar ook dat er andersoortige vaardigheden 

en kennis nodig zijn om echt bij te kunnen dragen aan 

de versterking van de netwerken van mensen. En dan 

is er natuurlijk nog de macht van de gewoonte, het 

terugvallen naar de veilige manier van werken die je 

kent. Dat doet iedereen; financiers, professionals en 

organisaties”.(idem)

“We hebben van dit project ook geleerd om steeds meer 

te kijken naar de oorzaken van problemen van mensen. 

Anders blijf je steeds oplossingen creëren, ben je bezig 

in de curatieve sfeer. Uit onderzoek weten we dat com-

petentere mensen gezonder zijn en zich beter voelen. 

De kern van het werken in buurten en wijken zou naar 

mijn idee dus niet moeten liggen in de activiteiten op 

zich, maar in de versterking van het gevoel van mensen 

dat ze hun leven aankunnen. Daar kunnen wijk- en 

buurtgerichte acties overigens bij helpen. Die zijn, juist 

als je vanuit die andere basis werkt, veel efficiënter en 

effectiever in te zetten.” (idem)

“We hebben, ook in dit project, goede ervaringen 

opgedaan met bewust gekozen evaluatiemomenten. 

Halverwege proberen we onszelf opnieuw de vraag 

te stellen waarom we dit ook al weer wilden, wat we 

ermee gaan bereiken en welk probleem daarmee is 

opgelost. Zo’n soort sessie levert inhoudelijk en pro-

cesmatig stappen vooruit op. Soms moet je even terug 

stappen om het geheel te kunnen overzien. Daarnaast 

hebben we geleerd erg alert te zijn op agenda’s en 

bespreken we de belangen van partijen expliciet. Het is 

valide als een organisatie haar goede naam in de regio 

wil versterken. Maar het is belangrijk helder te houden 

of dat aansluit bij wat er in het project wordt gevraagd. 

Dat maakt dat je in het project effectiever kunt zijn, dat     

de teamgeest versterkt wordt”. (Idem)

“Een projectleider moet zich ook verdiepen in de 

inhoud; alleen procesmatig leiding geven aan dit soort 

transities is niet voldoende. Je moet van de nieuwe 

ontwikkelingen op bepaalde terreinen ook echt iets 

snappen en niet helemaal afhankelijk zijn van de 

inhoudelijke kennis van de professionals. Tegelijkertijd 

is ook een beetje voor de troepen uit lopen in dit soort 

trajecten gewenst.” (Idem)

“Wij hebben ons in het project gerealiseerd dat de 

agenda van dit moment wordt bepaald door verster-

king/empowerment van de burger. Het gaat om het 

vergroten van de eigen regie van mensen. Die tendens 

is mede ingegeven door de wens van de overheid tot 

kostenbeheersing. We moeten dus transformeren van 

veel dingen voor mensen regelen naar meer meerwaar-

de bieden door mensen in staat te stellen zelf dingen te 

doen. In dit project hebben we sterk ingezet op goede 

voorlichting, op het op maat informeren van de burger 

en op sturing voor en door burgers. Daarna vraagt je je 

pas af wat de consequenties zijn voor de professionals 

en dus niet andersom.”(idem)
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Werk integraal

Zet burger in zijn kracht

Zorg voor vaste evaluatiemomenten

Verbind inhoud en proces

Focus op borgen



”We werkten altijd al op bestuurlijk, tactisch en opera-

tioneel niveau om mensen mee te krijgen en nieuwe 

werkwijzen te formuleren. Bestuurders moeten het 

probleem zien en er prioriteit aan geven. Als één van de 

partijen dat niet doet gaat alles in de langzame stand. 

Tactisch en operationeel geldt hetzelfde. Bovendien 

speelt ook met betrekking tot de niveaus dat als het 

ergens niet werkt er stagnatie optreedt. Bij het creëren 

van draagvlak kunnen kennis en voorbeelden van 

elders heel goed werken”21.

Omkeer 2.0 is een programma waarin de gemeente 
Leeuwarden, samen met woningbouwverenigingen, 
zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, ICT-partijen en 
de verzekeraar werkt aan een ideaal en sociaal woon-
systeem in de wijk Bilgaard. Leidend zijn ervaringen 
van eindgebruikers (cliënten, mantelzorgers, hulpver-
leners, bewoners en vrijwilligers). Nieuwe technische 
ondersteuningsmiddelen leiden tot de vorming van 
andere community’s.

“Als opbouwwerker weet ik dat je wel kunt investeren in 

de stenen voor een nieuwe wijk maar als je niets doet 

aan de sociale structuur kun je het wel vergeten”22 .

”Voor ons is de belangrijkste les geweest dat je stake-

holders goed moet betrekken, ook gedurende het pro-

ject. Het staat of valt met commitment van betrokken 

partijen in woord, geschrift en daad”.(idem)

”Verder is ook belangrijk om zo vroeg mogelijk te 

beginnen met gedachtevorming over het vervolg. Wat 

beëindig ik? Wat zet ik op om iets voort te laten be-

staan? Daar waren bij ons nog wel eens verschillende 

ideeën over. Daarover moet eigenlijk van het begin af 

aan helderheid zijn. Anders denkt de één dat het wordt 

afgerond en de ander dat het toch door gaat. Voor dat 

wat doorloopt is nieuwe financiering natuurlijk een be-

langrijk aandachtspunt. Van de 25 tot 30 deelprojecten 

die gelopen hebben is een deel afgelopen. Een aantal is 

geïmplementeerd bij de aangesloten partijen. Dat lukte 

goed, waarschijnlijk ook vanwege de 12 consortium-

partijen, die ons aanspreekpersonen boden binnen hun 

eigen organisatie. Dat maakt borging mogelijk”.(idem)

“Ik adviseer nieuwe projectmanagers te werken met 

een MBC en daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. 

Zorg verder voor een vliegende start, zodat de energie 

en bevlogenheid die in het project zit zichtbaar wordt. 

Er is verschil tussen proces- en projectmanagement. 

Het risico met dit soort projecten dat je heel erg met het 

proces bezig bent, met alle betrokken partijen en wat 

zij moeten doen dus. Dat is nodig maar daarnaast moet 

je ook tot actie komen. Wij hebben dat van het begin 

af aan gelijk op laten gaan. Toch snel concrete dingen 

gaan doen en zo het laag hangend fruit oogsten. Want 

ook al zijn het maar kleine dingen, je kunt iets laten 

zien van wat je al bereikt hebt23”. 
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 21 Els Bremer - Wijs in de Wijk
22  Bron: www.tplz.nl/transitieexperimenten vertellen hun verhaal
23  Erik Zwierenberg  - Omkeer 2.0 - met zorg verbonden in stad en dorp

Leren van...  Omkeer 2.0 - met zorg 
verbonden in stad en dorp

Schakel op verschillende niveaus

Betrek stakeholders tijdig

Denk vanaf het begin aan continuering

Begin tijdig met Maatschappelijke 
Business Case

- smart: slimme en vooral gebruikers georiënteerde invoering van   
   nieuwe media in de hele wijk;
- caring: het hele domein van welzijn, zorg en aandacht voor elkaar   
   is in beeld;
- community: door sociale verbanden in de wijk te ondersteunen  
   met de juiste media via breedband, ontstaan nieuwe relaties 
   en activiteiten. 

Omkeer 2.0: smart; caring & community



“Een andere belangrijke les die we geleerd hebben is 

dat je een project heel strak moet managen. We had-

den van doen met de overheid die verwacht dat je op 

jaarbasis precies dat gedaan en uitgegeven hebt wat 

je van tevoren had aangegeven. Dat is vaak lastig. 

Bovendien hadden we te maken met verschillende                     

financiers. Dat vergt extra oplettendheid maar geeft 

ook wat meer lucht omdat je fluctuaties kunt opvangen 

(in geldstromen maar ook in de planning van activitei-

ten). Bovendien biedt het meer mogelijkheden voor het 

regelen van continuïteit. Het proces is belangrijk, dat 

moet goed verlopen anders raak je iedereen onderweg 

kwijt. Maar als je geen duidelijke doelen, helderheid 

over het budget en zichtbare resultaten hebt gaat het 

project te langzaam. En ook dan raak je betrokkenen 

kwijt”(idem).

In de gemeente Wieringermeer realiseert de wijkver-
pleegkundige kleinschalige 24-uurs zorg en fungeert 
daarmee als ‘huismeester in de wijk’. Wijkbewoners 
hebben een direct aanspreekpunt. De verpleegkun-
dige werkt intensief samen met de huisarts, biedt 
dagverzorging en kan zo nodig een buddy inzetten. 
Daardoor wordt er minder gebruik gemaakt van thuis-
zorg en kunnen (oudere) mensen kunnen langer thuis 
blijven wonen. De wijkverpleegkundige fungeert als 
vraagbaak voor eenvoudige vragen, doet preventieve 
interventies maar verwijst ook door naar relevante 
instanties. Daarnaast brengt ze, bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een keukentafelgesprek, het sociale 
netwerk van cliënten in kaart en zet dat zo nodig in.

“De spin off van het experiment is enorm. Alle teams 

worden verkleind, alle cliënten krijgen een eigen 

contactpersoon. Ook in relatie met de buitenwereld 

gebeurt van alles. Onze bestuurder is bijvoorbeeld 

voor een discussieforum over de modernisering van de 

thuiszorg gevraagd. Daardoor moest hij dingen verhel-

deren, ook voor zichzelf expliciet maken. Bijvoorbeeld 

dat het in de thuiszorg draait om cliënten en professio-

nals en niet om productie24”. 

“De meest opvallende geleerde les vanuit ons project 

vind ik dat als je aan de knoppen van de functie van de 

wijkverpleegkundige gaat draaien dat meteen conse-

quenties heeft voor anderen in aanpalende functies” 

(idem).

”Het plaatsen van de foto van de verpleegkundige 

in de locale krant heeft goed gewerkt. Dit zorgt voor 

vertrouwen bij cliënten met een grote afstand tot de 

zorg/ondersteuning. Je kunt ervan uit gaan dat deze 

doelgroep meestal niet zelf naar een spreekuur komt. 

Voor het bereiken van kwetsbare cliënten ‘achter de 

voordeur’ dien je daarom je ketenpartners te benutten 

en ook signalen via het eigen netwerk van de wijk-

verpleegkundige25. Daarom is bij het aanstellen van 

wijkverpleegkundigen in deze constructie aandacht 

voor de competentie ‘samenwerken en netwerken’ cru-

ciaal. Voor de wijkverpleegkundige zijn namelijk naast 

de huisarts bijvoorbeeld ook instanties van belang als 

het zorgkantoor/zorgverzekeraars, de gemeente, de 

welzijnsorganisatie en woningbouwvereniging”26 .

”Voor mij als projectleider was ook belangrijk dat ik 

periodiek contact had met onze directeur. Verankering 

op het niveau van directie/Raad van Bestuur is es-

sentieel. Al in de fase van de aanvraag zijn concepten 

mee gelezen en is gecheckt of de plannen pasten bij 

de beleidslijn. De directeur werd door het regelmatige 

contact in het hele traject meegenomen. Daardoor is 

het draagvlak van het experiment steviger geworden 

en ontstonden er meer mogelijkheden.27

24

22+ 27  Hanneke van den Berg - Van Solex naar laptop 
25      Bron: eindrapportage van Solex naar Laptop
26      Bron: Maatschappelijke Business Case

Leren van… Van Solex naar laptop

Belang van goed management: manage 
zowel het proces als het project

Werk op alle niveaus aan draagvlak en het 
creëren van vertrouwen

Zorg voor borging op strategisch niveau



Het project was aanvankelijk gepland rond een 
dorpsgezondheidscentrum, maar toen de bouw ervan 
niet doorging verschoof de blik naar de wijkverpleeg-
kundige. Dat werken aan creatieve oplossingen werpt 
vruchten af. “Het experiment betekende voor ons dat 

we veranderingen meer in samenspraak realiseren 

en bewust de vraag stellen wat ze betekenen voor 

anderen. Ook geeft een experiment meer ruimte, meer 

creativiteit. Je gaat heel vrij, buiten de bestaande struc-

turen en oplossingen denken. Dat heeft z’n effecten en 

die moet je goed met het team bespreken” (idem).

”Een andere les die we hebben geleerd is dat je mensen 

bij veranderingen moet betrekken. Door het centraal 

stellen van de wijkverpleegkundigen voelde de rest 

van het team zich in eerste instantie achtergesteld. “De 

wijkverpleegkundigen zijn niets zonder ons”. De oude 

discussie over werkpaarden en luxepaarden brandde 

weer los. De weerstand is heel positief opgepakt door 

de zorgmanager. Daardoor kwam onze bedoeling 

met het project goed voor het voetlicht. We wilden 

ons richten op ontwikkeling, op het verhelderen van 

competenties en verantwoordelijkheden van alle func-

tionarissen. Al snel daarna is het team gesplitst en zijn 

twee zelfsturende teams van 15 verpleegkundigen en 

verzorgenden ontstaan, die gekoppeld waren aan de 

wijkverpleegkundigen. Ook kreeg elke klant weer een 

vaste contactpersoon. Dat was door de productiedoel-

stellingen van de afgelopen jaren op de achtergrond 

geraakt” (idem).

”Heel leuk is dat de wijkverpleegkundige weer op de 

kaart staat. Niet vanuit de romantiek en tegen de 

bezuinigingen, maar omdat het om haar draait. De 

regiegroep  kwaliteit van VWS heeft ons project als één 

van de zes best practices aangemerkt. Daaruit spreek 

waardering die van belang is voor de professionals, 

voor de Raad van Bestuur en voor de gemeente. We 

hebben hard gewerkt, maar dit is wel een extra cadeau-

tje bovenop dat cliënten een toename van zelfred-

zaamheid en regie ervaren en dat de wijkverpleegkun-

dige de herwaardering en verbreding van haar beroep 

waardeert”(idem).

”We zijn ongeveer op elke uitnodiging voor een work-

shop, interview of symposium ingegaan. Dat deden we 

zowel om uit te dragen wat er door ons geleerd en be-

reikt was, als om bij te dragen aan de maatschappelijke 

discussie over de toekomst van de thuiszorg. En meer 

specifiek over de rol van de wijkverpleegkundige. Die 

discussie is nodig want de kracht van dit experiment zit 

in de combinatie van vraagbaak, keukentafelgesprek 

(outreachend huisbezoek) en preventieve interventie. 

En het is de vraag of die drie producten in samenhang 

gefinancierd zullen worden. Dat heeft onder meer te 

maken met het feit dat veel indicaties worden afgege-

ven voor persoonlijke verzorging en niet voor verple-

ging. En dat betekent weer dat het tarief te laag is 

voor wat er wordt geboden, zeker als de coördinerende 

taken in beeld blijven.28”

”Aan de maatschappelijke bussiness case hebben we 

veel gehad. Het format ervan is heel goed. Al vergde 

het de nodige inzet, het resultaat mag er echt zijn. 

Met de informatie uit zo’n MBc word je ook door de 

buitenwacht serieuzer genomen. Achteraf gezien had 

ik ‘m graag eerder af gehad, want dan had ik steviger 

gestaan in de onderhandelingen.” 29

28  Bron: Maatschappelijke Business Case
29 Hanneke van den Berg – van solex naar laptop 25

Durf te de-institutionaliseren en te 
experimenteren

Betrek alle relevante partijen

Het denken buiten kaders is vaak lonend

Benut en deel leerervaringen en werk 
gestaag aan verandering van het regime

Begin zo vroeg mogelijk met Maatschap-
pelijke Business Case (MBC)



Zorg, onderwijs en bedrijfsleven zijn vaak gescheiden 
entiteiten. Elk kijkt vanuit het eigen referentiekader 
naar de wereld, maar heeft daarbij beperkt oog voor 
de meerwaarde die onderlinge samenwerking kan 
bieden. De vrije Teugel laat zien hoe het anders kan en 
wat dat de samenleving zoal oplevert. 

In De Vrije Teugel werken en leren mensen met een 
beperking samen met ROC-leerlingen. Daarbij wordt 
er steeds uitgegaan van iemands specifieke kwaliteiten 
en/of iemands leer- en ontwikkelvragen. Het betrok-
ken bedrijfsleven zorgt voor stageplekken voor de 
leerlingen. Zodoende zetten jongeren met en zonder 
verstandelijke beperking in de Vrije Teugel samen 
een toneelstuk op de planken, werken er in de tuin, 
als kok (in opleiding) in het restaurant en serveren 
er maaltijden aan mensen uit de buurt. Door nieuwe 
ontmoetingen ontstaan ook andersoortige relaties en 
kunnen beelden over elkaar -zowel binnen als buiten 
de muren van De Vrije Teugel- bijgesteld worden. 
Daarom vormt dit initiatief een mooie basis van waar-
uit verder gewerkt kan worden aan het realiseren van 
een meer ongedeelde samenleving. Temeer omdat het 
zo sterk gefocust is op ieders eigen specifieke kwalitei-
ten (zowel die van de leerlingen, als van de cliënten, 

de medewerkers als van de drie betrokken organisa-
tietypen). Door het zichtbaar maken van ieders eigen 
kracht, versterken de betrokkenen niet alleen elkaar en 
realiseren ze zo een creatieve en ‘winstgevende’ plek 
waaraan ieder eigen vermogen bij kan dragen. 

”Naast integratie van mensen met een beperking wil-

len we hiermee ook werken aan manieren die kunnen 

helpen bij het verminderen van vraagstukken als per-

soneelsgebrek in de zorgsector door de arbeidsinzet te 

bevorderen, kosten te reduceren en de AWBZ-zorg beter 

betaalbaar houden.”

“Het streven is nu om ook een hotel in te richten. Gas-

ten zijn bijvoorbeeld mantelzorgers, die even op adem 

willen komen. Mok mensen met beperkingen en andere 

gasten zijn van harte welkom. In het hotel zullen de 

ROC-leerlingen stagelopen en hebben mensen met een 

beperking een werkplek.”31

“Niet alleen de deelnemende organisaties gaan zich 

openstellen voor elkaar en ‘transmuraal’ leren, maar 

ook de leerlingen, de mensen met beperkingen en alle 

andere betrokkenen.”

“De Vrije Teugel heeft veel geleerd van de tijd die het 

kost om gemeentelijke procedures rond verbouwingen 

en bestemmingsplannen rond te krijgen. Specifiek 

aandachtspunt hierbij was het creëren van draagvlak 

bij omwonenden.”
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30  Bron: De eerste en tweede tranche experimenten in vijf vragen 
    (November 2008) 
31  dvd: De Vrije Teugel 

Leren van… De Vrije Teugel

In het project De Vrije Teugel slaan ROC De 
Leijgraaf, Fitland BV en gehandicaptenzorgorganisatie 
Dichterbij de handen ineen. Hun doel is om geza-
menlijk meerwaarde te creëren voor meerdere 
“partijen” op het gebied van leren, werken, ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen. Dit geldt voor cliënten, 
medewerkers en ouders/verwanten van Dichterbij, 
leerlingen en medewerkers van de ROC, medewerkers 
en bezoekers van het recreatie- en conferentiecentrum 
De Vrije Teugel (onderdeel van Fitland) en voor de 
(lokale) samenleving.30 

Kijk creatief naar wat je wilt realiseren en 
werk daaraan met de juiste partners

Werk vanuit ieders kracht in plaats van te 
focussen op vermeende tekorten 

Neem de tijd voor verandering



Binnen de Twentse aanpak Verzorgd Wonen werken 
een vijftal zorg- en welzijnsorganisaties samen:  Carint 
Reggelanden, TNO, VitaValley, NTGroep en Baalder-
borg. Zij maakten samen een aantal businessmodellen 
gericht op beter betaalbare en mensvriendelijker zorg 
voor ouderen en gehandicapten. In de modellen staan 
de volgende uitgangspunten centraal: 
 - de patiënt staat centraal;
 - realiseren van een goede kwaliteit van zorg en  
   ondersteuning;
 - realiseren van efficiëntere zorg;
 - en het overbrugging van de zorgkloof. 
Verschillende deelexperimenten werden uitgevoerd 
en de resultaten werden in een overkoepelend busi-
nessmodel ingebracht in het experiment.
 
Een belangrijk onderdeel binnen het project Verzorgd 
Wonen betrof het verder invulling geven aan het 
creëren/versterken van Noaberschap tussen bewo-
ners van een verpleeghuis en een huis voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Doel was om dit 
op een zodanige wijze te realiseren dat de bewoners 
een rol in elkaars leven zouden gaan vervullen. Die 
aanpak werkte. Zo doen de bewoners samen leuke en 
praktische dingen voor elkaar32. Dit versterkt de eigen 
autonomie en de regie van de bewoners.  

Noaberschap is van oudsher diep in de Twentse 
samenleving geworteld. Door daarop terug te grijpen 
kun je een initiatief dieper verankeren in een bepaalde 
lokale samenleving. Het sluit goed aan bij waar men-
sen vertrouwd mee zijn en dan heb je al een belang-
rijke stap gezet in het werken aan kwaliteit van zorg en 
ondersteuning en dus ook aan kwaliteit van leven van 
de burgers.
Het experiment leerde over manieren om de zorgkloof 
te overbruggen, de zorg klantvriendelijker te maken en 
efficiënter te werken. 

In Almere werkt Triade aan een bijzondere buurt. 
Goede buren gezocht wordt gerealiseerd in een nieuw 
op te bouwen buurt in Almere, waar mensen met en 
zonder beperkingen ‘gewoon’ samen leven en elkaar 
helpen en waar iedereen wordt aangesproken op 
zijn mogelijkheden en rol in deze ‘inclusieve’ buurt. 
Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke 
beperking (soms in combinatie met een lichamelijke 
beperking), maar ook mensen met een psychiatrische 
achtergrond of hulpbehoevende ouderen kunnen zich 
aansluiten. Het doel van het project is om een ver-
schuiving te bereiken van zorg voor mensen met een 
beperking naar ketenbrede, individuele leefarrange-
menten die zijn gericht op persoonlijke ondersteuning 
op maat. Aanleiding is een belevingsonderzoek onder 
mensen die ondersteuning ontvangen van Triade. 
Daaruit blijkt dat op de ervaren kwaliteit van leven de 
volgende zaken van belang zijn: 
      - de mogelijkheid om eigen keuzes te maken;
      - de mogelijkheid om zelf regie te hebben;
      - de mogelijkheid om waardering van anderen te      
         ervaren.33

Door de betrokkenheid van de buurt, het gebruik 
maken van ‘gewone’ voorzieningen en diensten en het 
toepassen van technologie verschuift de rol van pro-
fessionals van zorgen voor en ondersteunen van één 
persoon naar het verbinden en coachen van een brede 
groep betrokkenen. Ook voor die transitie moet je 
oog hebben. Als zorgorganisatie, of eigenlijk als sector, 
moet je daar professionals op toerusten.

32  www.twentseaanpak.nl
33 Bron: Eerste en Tweede tranche experimenten in vijf vragen (TPLZ, november 2008) 27

Bouw voort op wat er is in de lokale 
samenleving en bouw dat uit

Leren van… Twentse aanpak 
verzorgd wonen

Leren van... Goede Buren 
gezocht

Rust professionals toe op hun veranderende 
rol en taken
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Hoe verder?

De beschreven experimenten hebben lokaal en/of 
regionaal goede resultaten bereikt. Maar leveren die 
ook wat op voor de rest van Nederland? Hoe kunnen 
ze helpen om de vraagstukken op te lossen waar we op 
nationaal niveau mee worstelen ronde de langdurende 
zorg? Oftewel: heeft een inwoner van Groningen iets 
aan de resultaten van de Prinsenhof? Kunnen ook psy-
chiatrische patiënten terecht bij Buurtzorg? Eind 2011 

biedt het verbredingsprogramma antwoorden op dit 
soort vragen. Leervragen die voor dit proces leidend 
zijn treft u in Bijlage 1. Nu al staat vast dat er veel kan, 
mits er oog is voor de context en daar de werkzame 
instrumenten op afgestemd worden. Met deze bundel 
hebben we daarvoor al flink wat handvatten willen 
geven. In Bijlage 2 staan handvatten en geleerde lessen 
uit het TPLZ programma genoemd. 

Nawoord
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Bijlage 1 – Leervragen van het Verbredingsprogramma Wijk- en Buurtgericht Werken

Bijlagen

De komende tijd zullen de experimenten zich met ondersteuning verder verdiepen in de volgende 
leervragen: 

Ondersteuningsvragen: 

1.  Hoe operationaliseren we de regie voor cliënten? (en faciliteren we de verandering voor medewerkers?) 
 o  Contact krijgen met en betrekken van bewoners/cliënten zodat je behoeften structureel in 
      beeld krijgt
 o  Attitude verandering voor medewerkers – hoe ga je om met interne frictie of tegenwerking?
2.   Nieuwe (netwerk) organisatie vormen:
 o  Juridische entiteiten onderzoeken 
 o  Samenwerking in een concurrerende markt
 o  Kostenverrekening (nu vaak dubbele registratie)
 o  Hoe maak je de ketenzorg sluitend? Moeilijk om cliënt centraal te stellen en verantwoording 
      af te leggen aan een controlerend zorgkantoor. 
 o Hoe geef ik de nieuwe relaties met derden vorm? (Huisarts, zorgkantoor)
 o Hoe doorbreek je instituties, behoudende systemen?
3.   Hoe creëer en behoud je draagvlak bij partijen rondom het project die ‘pijn’ voelen bij de verandering? 
       Hoe neem je hen mee op weg  naar realisatie van het ‘goede nieuwe’?

Onderzoeksvragen:

4.    Hoe kunnen (zorg) organisaties op wijk en buurt niveau werk maken van samenredzaamheid en 
        community-ontwikkeling waarin de cliënt meer regie kan nemen en wat vraagt dit van deze organisaties     
        qua visie, leiderschap en organisatie vormgeving?

5.   Realiseren van duurzame financiering / verantwoording van de duurzame nieuwe praktijken
 o  Hoe meten we (maatschappelijke) effecten van interventies? 
 o  Hoe kunnen we pragmatisch verantwoorden?
 o  Hoe financier je de nieuwe organisatie/werkvorm? (Denk aan poolen resources, wat is er nodig  
      voor ontschotting?, hoe maak je een sterke business case?)
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Bijlage 2 – Leerelementen uit TPLZ

Vanuit een gevoel van urgentie ten aanzien van een maatschappelijke opgave werken aan en leren over radicaal 
nieuwe manieren van denken, doen en organiseren: dát noemen we een transitie-experiment.

De Transitie in de zorg is een beweging waaraan steeds meer mensen op allerlei plaatsen een bijdrage leveren. 
De transitiebeweging stoelt op de aanpak Transitiemanagement ontwikkeld door DRIFT34 aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, die in de zorg in de praktijk wordt gebracht door adviesbureau Viatore. De experimenten 
in het Transitieprogramma maakten gebruik van principes die hieruit voortvloeien, zoals transitiemonitoring, 
agendavorming, visievorming en leren in de praktijk.

Die ervaringen met de toepassing van Transitiemanagement in de praktijk in de Langdurende Zorg, bieden aan-
wijzingen die kunnen helpen bij het opzetten en uitvoeren van toekomstige experimenten. 

Iedereen die een innovatieproject wil starten kan hier zijn voordeel mee doen. Hieronder staan tien praktische 
en ook theoretisch gefundeerde adviezen, die relevant zijn bij het opzetten en uitvoeren van een transitie-         
experiment. Deze zijn binnen het transitie programma opgesteld door Viatore op basis van de leerervaringen 
met de praktijkexperimenten. Hiermee kun je zelf bijdragen aan de transitiebeweging in de richting van goede, 
mens-gerichte, houdbare en betaalbare kwaliteit van zorg- en ondersteuning in Nederland:
 1.     Formuleer een gedeelde visie
 2.     Wees radicaal innovatief
 3.     Formuleer leerdoelen
 4.     Borg het eindgebruikersperspectief
 5.     Ondersteun onderling commitment
 6.     Borg bestuurlijke betrokkenheid
 8.     Breng de maatschappelijke meerwaarde in kaart
 9.     Anticipeer op verbreding en opschaling
 10.  Er is een tijd van praten en een tijd van doen!

Deze kan bestaan uit verschillende onderdelen/bouwstenen:
 • gedeelde waarden en tradities die je in stand wilt houden in de toekomst         
        http://www.innoverenvanzorg.nl/arena/10/News_CategoryView.spx?id=%2farena%2f10%2f22%2f1%2f];
 • toekomstverkenningen die je vertaalt naar streefbeelden; http://www.vanraak.     
     nl/wp-content/uploads/2010/02/jaarmag.pdf#page=20 
 • diverse oplossingsrichtingen waarvan je enkele vertaalt naar praktijkexperimenten; 
     http://www.innoverenvanzorg.nl/arena/10/News_CategoryView.aspx?id=%2farena%2f10%2f22%2f16%2f 
 • een gedeeld urgentiebesef vertaald naar een actie-agenda 

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

 • een bijzondere samenwerking met een onvermoede partner waar je een ‘unlikely coalition’ mee sluit  
      http://www.twentseaanpak.nl/tavw/default.aspx] 
 • een nieuwe methode van aanpak gebruiken of ontwikkelen: 
     http://www.transitieprogramma.nl/experimenten/5/News_CategoryView.aspx?id=/experimenten/5/52/3/]

1.   Formuleer een gedeelde visie en houdt deze levend (open) door deze voortdurend te toetsen en  door die te   
       ontwikkelen met verschillende mensen binnen en buiten het project. 

34  Dutch Research Institute of Transitions www.drift.eur.nl en www.viatore.nl
    Leerelementen uit het TPLZ zijn opgesteld door Marieke de Vries (de Zorgzaak, voorheen werkzaam bij Viatore)

2.   Onderscheid je van een ‘normaal project’ door één of meer radicale eigenschappen aan je experiment 
       te verbinden. 
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 • niet eerst denken en daarna doen, maar meteen in de praktijk beginnen en denken en doen gelijk op te     
     laten gaan
 • geen deliverables benoemen in je project maar verantwoording afleggen aan cliënten en ‘eindge-
     bruikers’ door met hen af te stemmen
 • alternatieve sturingsmechanismen te gebruiken die niet gestoeld zijn op controle (heel veel rapporten  
     schrijven en data genereren) maar op horizontale verantwoordelijkheid: als medewerkers in het project  
     leg je verantwoording af aan elkaar. 

Leren om te leren is leuk en inspirerend maar om je inhoudelijke doelstellingen als experiment te kunnen berei-
ken is het belangrijk dat je nagaat wie er op de resultaten ‘zit te wachten’. 

Probeer onderscheid te maken tussen specifieke en algemene lessen: een gedeelte van de lessen is vaak alge-
meen toepasbaar en uitrolbaar naar andere contexten, maar er zijn ook contextspecifieke ervaringen die niet 
zo maar te generaliseren zijn. Door middel van de toepassing van onderzoek in je experiment, maak je geleerde 
lessen expliciet en daarmee overdraagbaar. Onderzoek kan wetenschappelijk van aard zijn en bijvoorbeeld in de 
vorm van promotietrajecten een leerspoor vormen in het experiment.  
Maar onderzoek kan ook inhouden dat je zelf als project je vorderingen op verschillende gebieden bijhoudt en 
daarop reflecteert, als projectteam of als organisatie. In dit kader kun je gebruikmaken van de transitiemoni-
toringsmatrix die binnen het programma is ontwikkeld. Door de vragen die daarin zijn opgenomen op gezette 
tijden met elkaar te doorlopen kom je als projectteam af en toe los van de dagelijkse praktijk en herijk je met 
elkaar het pad dat aan het afleggen bent met het experiment. Voor de experimenten van het transitiepro-
gramma was de monitoringsmatrix (zie onderstaande matrix) opgenomen in de jaarrapportage waarin zij de 
voortgang steeds toelichtten. 

Door cliënten en bewoners mee te nemen vanaf het begin hoef je ze later niet te overtuigen en zijn ze al aan 
boord. Dit kan in de praktijk van je experiment door cliënten of buurtbewoners te interviewen over hun behoef-
ten voordat je het plan van aanpak helemaal hebt opgezet. Ook kun je cliënten een rol geven in de stuurgroep 
van het experiment of geef hen een rol als woordvoerder of ambassadeur van het experiment. Niets is zo over-
tuigend voor toekomstige opdrachtgevers als enthousiaste gebruikers. Het gaat om de verhalen uit de praktijk 
van het experiment waarmee je te allen tijde, in gesprekken met stakeholders of beslissingen die je moet nemen 
in het experiment, terug kan grijpen op de kern van de zaak: om wie gaat het ook al weer? [link naar cliëntver-
halen: http://www.transitieprogramma.nl/organisatie/3/9/3/1/get.aspx]

Experimenteren gaat over de balans tussen inspiratie en onzekerheid: je weet niet waar je uitkomt met elkaar 
omdat je buiten de gebaande paden beweegt. In het Transitieprogramma werd duidelijk dat dit een aantal com-
petenties vraagt van de projectleider en dat je die in gezamenlijkheid kunt ontwikkelen. Deze werden gebun-
deld in de ‘Competentiekit Experimenteren in de Zorg’ 
[link naar: http://www.transitieprogramma.nl/organisatie/3/9/2/1/get.aspx] 

Met deze gedeelde ervaringen en de visie die daaruit ontstaat, die niet in steen gebeiteld is, maar wel richting 
geeft voorzie je elkaar van inspiratie die helpt om de onzekerheid te weerstaan. [link naar een 

3.   Stel leerdoelen op en wijs ‘adressanten’ van deze leerdoelen aan. 

4.   Betrek de ‘eindgebruikers’ van je nieuwe ‘dienst of product’ vanaf het begin bij je experiment en laat ze 
       meedoen in plaats van alleen meedenken.

5.   Ondersteun elkaar in het experimenteerproces. 
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onderdeel van de huidige site van presentie: http://www.zorgverlenenenwerkrelatie.nl/zw/4/News_CategoryView.
aspx?id=%2fzw%2f4%2f3%2f] 
Wanneer je onzekerheid daarnaast niet ziet als een keuze maar als een omstandigheid creëer je ruimte voor 
creatieve oplossingen. Door regelmatige bijeenkomsten te organiseren waarin je onderdelen van de visie en 
aspecten van het experimenteren met elkaar agendeert en bespreekt houd je de inspiratie levend. Dit was een 
belangrijk onderdeel in het Transitieprogramma. Er werden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd waar de 
projectleiders van de 26 experimenten met elkaar over hun experiment en het proces dat ze doorliepen van 
gedachten wisselden. Ook werden belangrijke thema’s geagendeerd die bijdragen aan het voorkomen van tun-
nelvisie en het bevorderen van het denken in mogelijkheden en kansen. [link naar bijeenkomsten: http://www.
transitieprogramma.nl/experimenten/5/News_CategoryView.aspx] 

Zonder de persoonlijke betrokkenheid van de verantwoordelijk bestuurder is het erg moeilijk om de lessen 
uit het experiment duurzaam te verankeren in de organisatie. In het transitieprogramma leerden we dat bij de 
meest succesvolle experimenten het commitment is geborgd op een hoog, zo niet het hoogste niveau binnen 
de eigen instelling. Die interne betrokkenheid uit zich onder andere door deelname aan de bijeenkomsten van 
het Transitieprogramma en het vrijmaken van eigen middelen om het experiment binnen de eigen organisatie 
verder uit te rollen. Bij minder succesvolle experimenten zien we juist een gevecht met het bestuur van de in-
stelling en een moeizame relatie met managers in de lijn, maar ook in andere afdelingen van de instelling. Deze 
les en ook andere lessen worden gepresenteerd in het evaluatierapport van het Transitieprogramma dat in de 
loop van 2010 verscheen.
[link naar evaluatierapport waarin hiervoor ook aandacht is: http://www.transitieprogramma.nl/organisatie/3/9/11/2/get.aspx]

 
Innovatie is een dankbaar onderwerp om mee bezig te zijn. Het inspireert mensen en het heeft vaak iets onge-
wis en iets spannends over zich. In veel gevallen is ruimte in tijd, geld en middelen beschikbaar gesteld om een 
ambitieus plan te gaan verwerkelijken.  Innovatie roept dus enorme verwachtingen op van de omgeving: die 
moet je zorgvuldig managen. Het vaststellen van randvoorwaarden en het bewerkstelligen van duidelijkheid bij 
de intern betrokken is cruciaal voor de borging van het experiment: verwachtingenmanagement, communicatie 
en een goede planning zijn daarbij essentieel. Daarnaast is het belangrijk om goed om te gaan met alle externe 
belangstelling. De verwachtingen kunnen hoog oplopen en dat kan ervoor zorgen dat er veel belangstelling ont-
staat voor het experiment. Dit kan de aandacht afleiden van de barrières die nog niet zijn overwonnen. Externe 
belangstelling vraagt erom dat deze in goede banen wordt geleidt zodat het op een juiste manier bijdraagt aan 
het succes van het experiment. Het is dan ook vaak goed om een geschikt moment te kiezen waarop zaken naar 
buiten kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld wanneer onderzoek is afgerond of wanneer bepaalde mijlpalen 
zijn bereikt.[link naar bijeenkomst 30 juni 2010. 

http://www.transitieprogramma.nl/organisatie/5/News_CategoryView.aspx?id=%2forganisatie%2f5%2f20%2f] 

Door de (maatschappelijke) meerwaarde te benoemen en te kwantificeren die je met het experiment wilt 
bereiken geef je het experiment een goede kans van slagen in termen van structurele verandering en 
duurzame verankering. Stakeholders (intern en extern) bind je met deze meerwaarde aan je experiment door 
ze uit te nodigen in een vroeg stadium mee te denken over die meerwaarde. De experimenten in het transitie-
programma hebben deze exercitie allemaal doorlopen aan de hand van het opstellen van een Maatschappelijke 

6.   Bestuurlijke betrokkenheid binnen de experimenteer-instelling is van doorslaggevend belang. 

7.   Breng de verwachtingen in balans met de resultaten.

8.   Breng de maatschappelijke meerwaarde in kaart. 



Business Case. [Link naar meta mbc: http://www.transitieprogramma.nl/organisatie/3/9/11/1/get.aspx]
De maatschappelijke Business Case is geen transitiebegrip vanuit de theorie maar is ontwikkeld binnen het 
Transitieprogramma. Het instrument is in het verlengde van het transitiemonitoringsraamwerk ontstaan en 
speelt binnen het Transitieprogramma een belangrijke rol. De term, afgekort tot mBC is een instrument om de 
maatschappelijke meerwaarde van een experiment te onderbouwen. Het wordt ontwikkeld en geschreven door 
de experimentleiders en specialisten binnen de organisatie, zoals controllers en communicatiemedewerkers. 
Daarnaast worden belanghebbenden bij het experiment uitgenodigd om mee te denken over de meerwaarde. 
Hierdoor wordt het perspectief op een mogelijke toekomstige situatie waarin het experiment is uitgegroeid 
tot een volwaardig en duurzaam organisatie concept, zo goed mogelijk uitgewerkt. De mBC wordt gebruikt om 
mensen te overtuigen, als concreet product dat een belangrijke rol speelt bij verdere onderhandelingen. Het 
helpt om de positie van experimenten scherp neer te zetten. Het geeft inzicht in het maatschappelijk rende-
ment (de maatschappelijke kosten en baten), beschrijft helder de innovatie en brengt afhankelijkheden in 
kaart. De totstandkoming van een succesvolle mBC hangt nauw samen met de voortgang van het experiment. 
Daarmee wordt de mBC als instrument maar met name het proces waarin het tot stand komt gezien als een 
graadmeter voor de voortgang van het experiment: als het moeilijk is om de bijzonderheden van het toekom-
stige organisatiemodel te concretiseren, dan veronderstelt dit dat het experiment zelf ook nog onvoldoende 
uitgewerkt en gefocust is. 

Een experiment heeft per definitie een tijdelijke status en is eindig. In de meeste gevallen van de projectenprak-
tijk zien we dat, wanneer het experiment afgerond is, de lessen en ervaringen onvoldoende doorwerken. Van de 
projectsetting naar andere settingen, binnen of buiten de eigen organisatie, maar vaak ook in de eigen context: 
na een bepaalde periode is iedereen alweer vergeten welke lessen er zijn opgedaan en wordt het steeds moeilij-
ker aan te geven waar de meerwaarde van de innovatie precies in gevonden moet worden. 

Binnen transitiemanagment zien we als onderdeel van de oorzaak een gebrek aan visie en actie ten aanzien van 
de oriëntatie op de verbreding en opschaling van projecten en experimenten. Met andere woorden, er wordt 
binnen het project te weinig gereflecteerd op de impact die het experiment kan hebben op andere contexten 
en op langere termijnen. Er wordt wel ‘verdiept’ en geleerd in de eigen context tijdens de experimenteerpe-
riode, maar er treedt geen verduurzaming op van de geleerde lessen en de ervaringen. Om de ambitie om bij 
te dragen aan een maatschappelijke opgave te kunnen verwezenlijken is de oriëntatie op duurzaamheid van 
onschatbaar belang. De aanpak die aan deze ambitie beantwoordt stelt voor om niet alleen te verdiepen, maar 
ook te trachten te verbreden en zelfs op te schalen met het experiment. Hierbij is de monitoringsmatrix een 
belangrijk hulpmiddel omdat deze helpt bij het definiëren van de doelstellingen ten aanzien van die activiteiten. 
(zie hiervoor ook tip 3; leerdoelen [link]. 

Het Transitie-instituut DRIFT [link: www.drift.eur.nl] heeft veel kennis en praktijkervaring voortgebracht ten 
aanzien van de verduurzaming van innovatie-experimenten [link naar boekje: http://publishing.eur.nl/ir/repub/
asset/15812/KCT_transitieboekje_02.pdf ]. Veel van deze kennis is verwerkt in verschillende onderdelen van het 
Transitieprogramma. Op haar beurt is het Transitieprogramma een belangrijke kennis en ervaringsbron geweest 
voor de Transitiemanagment-theorie. Dit zien we terug in verschillende publicaties en proefschriften, zoals dat 
van Suzanne van den Bosch. 
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9.   Anticipeer op verbreding en opschaling van het experiment.



Iedereen weet het, maar het is zo moeilijk: ophouden met denken, en gewoon beginnen. Dat is één van de best 
bewaarde geheimen van het experimenteren voor transitie: je kunt elk moment beginnen en je mag het niet 
alleen bedenken terwijl je al onderweg bent, je mag ook bijsturen als je ontdekt dat het toch beter kan. 

De Transitiebeweging waarvan alle transitie-experimenten, binnen maar ook buiten het Transitieprogramma 
onderdeel uitmaken wordt gevoed door mensen die op een goed moment ‘gewoon zijn begonnen’. In het 
evaluatierapport komen ze zelf ook aan het woord [link: http://www.transitieprogramma.nl/organisatie/3/9/11/2/get.
aspx] en omschrijven we hen als volgt:

“De meeste experimentleiders zijn mensen met een sterke innerlijke drijfveer en intrinsieke motivatie als het gaat 

om hun experiment. Hun experiment is de manifestatie van een idee dat vaak al lang sluimert onder de opper-

vlakte. Sommige experimentleiders vinden bij het Transitieprogramma na jaren eindelijk de ruimte die ze nodig 

hebben en krijgen de kans om hun idee in de praktijk te testen. We zien ook experimenten waarin de experiment-

leiders extern worden aangetrokken om het experiment te leiden. Het is geen panacee dat de experimentleider 

vanuit de persoonlijke ambitie het experiment leidt, maar in veel gevallen vergen experimenten het persoonlijk 

commitment om het uiterste uit het experiment te halen. 

Experimenteren vergt het handhaven van een balans tussen vele uitersten. Experimentleider geven aan dat 

zij zien dat het belangrijk is om erop letten dat verschillende uiteenlopende inzichten tegen elkaar afgewogen 

worden omdat de dilemma’s die zich bij de uitvoering laten zien dan alvast in het team besproken zijn. Dit is dan 

ook één van de belangrijkste taken van de experimentleider: het bevorderen van interne reflectie en het creëren 

van ruimte om ook bijvoorbeeld bepaalde “no-go-areas” te onderzoeken en overwegen. Het gaat erom “buiten de 
gebaande paden te denken: dat is de nieuwe norm geworden”.

De insteek en het karakter van de projectleider is veelbepalend. Bevlogen mensen zijn nodig om tegen de stroom 

in te gaan. Experimenten maken onderscheid tussen het doel en de weg ernaar toe: “je moet standvastig zijn over 

waar je naartoe wil, maar flexibel op het pad”. Dit is zeker het geval wanneer men tegenslag ondervindt: Weer-

stand of terugval is soms zelfs nodig om je weer op te kunnen laden, de frustratie helpt om nieuwe werkwijzen 

te ontdekken. Het betekent ook dat de experimentleiders zichzelf af en toe tegenkomen: “dat je zo tegen jezelf 
aanloopt dat het experiment tegenwerkt...dan moet je het af en toe ook loslaten”. Ook wordt uithoudingsver-

mogen genoemd als belangrijke eigenschap.” 
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10.   Wacht niet langer maar begin vandaag!






