
Hoe geven we samen vorm aan de veranderingen in de zorg?
Verslag van leeravond van TOP en WMO-raad op 5 november 2012

Opening
Karel Sant leidt als moderator de avond in. Iedereen is met verandering bezig. Ervaringen 
van onderop en regie van bovenaf moeten in wisselwerking met elkaar worden gebracht. 
Daarover gaat deze leeravond.

Ajo Duymaer van Twist, voorzitter WMO-raad licht toe wat de raad is en doet. De WMO-raad 
adviseert het College van B & W, gevraagd en ongevraagd. De raad organiseert 1 keer per 
jaar een ‘burgerbijeenkomst’. Dit jaar worden twee van zulke bijeenkomsten gehouden, 
vanavond met TOP en 25 november samen met de SSBO-ouderenbonden. Hij vindt het 
belangrijk dat het College aandacht heeft voor wat er speelt in de stad en daar wat mee doet.
Er vinden grote veranderingen plaats. Een belangrijk onderwerp is hoe de rol van de WMO-
raad richting burgers gestalte krijgt, maar belangrijker nog is hoe de WMO-raad kennis en 
kunde van burgers in verschillende hoedanigheden(als cliënt of belangen behartiger kan 
benutten. Het is de hoogste tijd om kennis en uitvoeringspraktijk samen te brengen; dat is de
bedoeling van vanavond.

Jan Bloemberg, bestuurslid TOP licht toe dat TOP in de afgelopen 2 jaar al veel aandacht 
heeft gegeven aan de zorg onder het thema Zorg&Techniek&Wijken. Zie presentatie. We 
hebben het gehad over technologische innovaties, over problemen en uitdagingen in het  
zorgvastgoed en bij de zogenaamde woonservicezones. Op basis van die discussies zijn we 
doorgegaan op nieuwe services en diensten in de wijken van nieuwe en bestaande 
(zorg-)aanbieders. De laatste keer stond de organisatie van de zorgvraag voorop. Daarbij 
ging het ook om de rol van de gemeente als regisseur. 

Schema voor programma TOP in 2015

TOP wil daar ook het komende jaar een platform voor uitwisseling van ervaringen bieden. 
Bovenstaand schema geeft aan hoe we dat voor ons zien. We moeten leren van elkaar. 
Onze conclusie is dat de zorgvragers en mantelzorgers centraal moeten staan: boven in het 
schema.

Inspirerende voorbeelden, presentatie van Inge van Dommelen
Inge van Dommelen, adviseur bij de landelijke koepel van WMO-raden, leidt de avond 
inhoudelijk in. Zij schetst eerst de hoofdlijnen van veranderingen in de zorg, welke 
uitgangspunten, welke onzekerheden en dilemma’s (er zijn grenzen aan wat je aan mensen 
kunt vragen; niet iedereen is initiatiefnemer of kan zelf regie voeren over de gewenste 
ondersteuning). De vragen en behoeftes van zorgvragers en mantelzorgers vormen daarbij 
het perspectief. Haar boodschap is: veranderen doen we samen, en dat biedt kansen.
Vervolgens gaat ze op drie terreinen van zorg nader in. Bij elk van die drie terreinen geeft ze 
inspirerende voorbeelden van projecten, waarin burgers zelf actief zijn geworden in de 
opbouw van hun omgeving / hun wijk. Deze lijst wordt vervolgens mede vanuit de zaal 
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aangevuld met Delftse voorbeelden. Al deze ervaringen worden van vragen en 
kanttekeningen voorzien in een vraaggesprek met de zaal. 

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
Deze wet is de vervanger van de AWBZ. Het regelt het permanent toezicht en/of 24 uurs 
-zorg bv in verpleegtehuizen. Nieuw is dat die zorg nu ook thuis geregeld kan worden. 

Een goed voorbeeld is iemand in Hilversum, die ondanks haar ernstige fysieke beperkingen 
zelf 24/7 zorg heeft geregeld: “ik wil niet alleen maar bestaan, ik wil vooral leven”. Samen 
met haar ouders, vrienden en anderen kwamen zij op het idee van ‘Bonte Buurtgenoten’. 
Mensen die net iets meer willen zijn voor elkaar dan alleen maar buren. Ook als waardevolle 
aanvulling op de professionele hulp waarvan mensen met een beperking afhankelijk zijn. 
Een ander goed voorbeeld is het Thuiszorgproject; “laat niemand in eenzaamheid” (oa 
Deurne en Nijmegen)

Voorbeelden uit Delft die worden genoemd:
- Gids GGZ info
- Ontmoetingscentrum (OC) voor dementerende ouderen; gericht op ondersteuning van 

mantelzorgers en de maximale ondersteuning van de cliënt; langer thuis wonen is op 
deze manier mogelijk

- Inloophuis Deborah, ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten
- Zorgcoöperatie Wijzelf Delft i.o.; “zo regel je zelf betrouwbare hulp! Online!”; voor 

mantelzorgers en vrijwilligers
- De Telefooncirkel
- Zorghuis 2020 (Pieter van Foreest)
- Monica 4.0
- Hospice Delft

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO 2015 
Het doel van deze wet is bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
het scheppen van toegankelijke voorzieningen, ondersteunen van zelfredzaamheid, 
participatie en het bieden van beschermd wonen en opvang. Het biedt o.a. begeleiding, 
verblijf, dagbesteding, sociale wijkteams en cliëntondersteuning met plan. Belangrijk is dat 
hier ook ruimte is voor initiatief van anderen. 
De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor de Beschermde woonvormen (RIBW’s); 
mensen met een verstandelijke beperking behoren dus ook bij de doelgroep

Een goed voorbeeld is Buurtcirkel. Buurtcirkel is een nieuw type ondersteuning, waarmee 
kwetsbare mensen zelfstandig, bij elkaar in de buurt, kunnen wonen. Ze zetten hun talenten 
voor elkaar in, waardoor minder professionele ondersteuning nodig is. De doelgroep is 
mensen met een ondersteuningsvraag die iets willen betekenen voor een ander. Deze 
methode zet een informele steunstructuur op, gebaseerd op wederkerigheid. Hiermee 
kunnen mensen met een beperking zelfstandig wonen. 

Voorbeelden uit Delft die worden genoemd:
- De ERA-flats aan de Mozartlaan: ouderen die zelf zout strooien als het dreigt te gaan 

vriezen als preventieve actie
- Vanuit AUTISME bekeken
- Participatiekanaal.nl; “meedoen in de openbare ruimte”
- het Goede Doelen winkeltje
- Delftse PROEFtuin (Spoorzone)
- I love Purper; I love Amber (Poptahof)
- Nevel Nemas; groepswonen door ouderen (Harnaschpolder)
- Aanleunwoningen Die Buytenweye; serviceteam Woonbron en Pieter van Foreest
- Voorbeeld straat-hulp: Jan Campertlaan Delft
- Buurthuizen, bibliotheek; maar juist daar zijn nu allemaal ontwikkelingen

De Participatiewet 
Doelstelling van deze wet: iedereen werkt of heeft beschut werk / dagbesteding. 
Participatiewet gaat om beperking van werk op afstand; het gaat om kwaliteit ipv beperking; 
aangepaste mogelijkheid van werken met salaris, geen uitkering. Dit betekent een vraag 
naar nieuwe banen



Gemeenten (in regionaal verband) zijn verantwoordelijk voor vorming van regionale 
werkbedrijven. 
Een goed voorbeeld is de Alliantie Informele Zorg uit Amsterdam. “Buurt neemt zorg in eigen
beheer’ Bv. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen als dagbesteding wellicht 
ook boodschappen doen voor ouderen. Alliantie van informele zorg wordt erkend als formeel 
partner Wijkteam

Voorbeelden uit Delft die worden genoemd:
- Werkse! Een goed initiatief is de samenwerking tussen Pieter van Foreest en de 

gemeente Mensen van voorheen Combiwerk gaan bedden opmaken, zodat het 
verzorgend personeel meer tijd heeft voor het echte zorgwerk

- Stichting Stunt, activering en re-integratie naar betaald werk; is een klussenbedrijf. Zij 
verzorgen o.a. simpele woningaanpassingen bij ouderen thuis

- Keerpunt; verder met elkaar
- Firma van Buiten
- Doel (brandpreventie)
- Stichting Opnieuw (Poptahof; ontspoorde jongeren, na 2e of 3e kans toch toelaten)

Samenvatting van de discussie

Er is een mooi rijtje van positieve (Delftse) voorbeelden. 
Bij heel veel voorbeelden draait het om de vertaling van vraag naar aanbod, omdenken is 
hier belangrijk. (bijv. Opoe.nl; ouderen bieden aan om een hond uit te laten aan 
tweeverdieners.) 
Delft is op de goede weg; met ontmoetingscentra (OC’s) en Zorghuis 2020); 
aanleunwoningen Die Buytenweye; met een serviceteam van Woonbron en Pieter van 
Foreest, met heel veel vrijwilligers die bewoners naar diensten en services toe brengen. 
De bottom-up beweging is nog niet voldoende zichtbaar; de belangrijkste uitdaging is om 
ondersteuning en participatie georganiseerd te krijgen vanuit én op het schaalniveau van de 
burger.

Bestaande voorzieningen, zoals Ontmoetingscentra Pieter van Foreest, worden 
bedreigd. 
Het OC moet hoe dan ook blijven. Hiertoe is verbinding nodig tussen gemeente, zorgkantoor 
en Wlz maar ook bijvoorbeeld Mezzo de belangenvereniging mantelzorg; zo’n voorziening 
moet blijven bestaan om de zorg die door mantelzorgers wordt gegeven, vol te kunnen 
houden. De veranderingen in de zorgverzekeringswet raken de gemeente; zij moeten met 
elkaar gaan samenwerken.

We moeten zorgen voor een goede monitoring van de nieuwe situatie
Hoe signaleren we wat mis en goed gaat. Hoe weet iedereen wat er gebeurd? Monitoring is 
van groot belang. Wie moet dat doen? Organiseert de gemeente een meldpunt voor als 
zaken misgaan? Maar de gemeente vindt dat zij  niet alles zelf moet  doen; zij faciliteert!  Of 
ligt het initiatief bij de welzijnsorganisaties. Zij moeten zorgen voor een samenhangend 
aanbod.  Weten wat er gebeurt, is zowel voor de burger, als voor de instellingen als voor de 
bestuurders, onmisbaar om samen tot rendement te komen. 

Het is van groot belang onderscheid te maken tussen vrijwilliger en mantelzorger. 
Bij Zorgcoöperatie Wijzelf gaat het om én mantelzorgers én vrijwilligers en aanbieders van 
diensten. 
Mantelzorger wordt je gemaakt. Het is geen keuze. Het is geen titel die je jezelf geeft; je doet
het gewoon; is niet vrijblijvend maar voortdurend. Vrijwilliger is flexibeler, echt vrijwillig, want 
je kunt er mee stoppen wanneer je wilt. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is.

Laat de gemeente zich vooral toeleggen op diegenen die dat niet (meer) zelf kunnen
Hoe bestuur je als gemeente dingen die niet in een organisatie zijn te vatten; niet; of in ieder 
geval: niet alleen; waar zijn we wél van? De gemeente is er ook voor mensen die vallen door
de mazen van de wet. De rol van de gemeente is verder vooral verbinden. Gemeente sluit 
graag bij initiatieven aan; dit heeft de gemeente bijv. ook gedaan bij de vliegtuigramp; 
faciliteren!

Ondersteuning (WMO) en participatie (participatiewet) zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. 



De werkvelden in het Sociale Domein moeten beter bij elkaar worden gebracht. Het gaat 
erom de goede van de twee te combineren; ook de inzet van de reguliere werkgevers. 
Tegelijkertijd moeten we niet doorslaan; dit soort initiatieven zijn mogelijk concurrerend met 
bestaande bedrijven; denk aan was- en strijkservice; we moeten oppassen voor verdringing. 
De oproep aan de gemeente is de continuïteit te bewaken. Gepleit wordt voor kleine flexibele
organisaties zonder subsidie.

Slimme techniek incl. digitale sociale media maakt het makkelijker
In veel voorbeelden ondersteunt nieuwe technologie de initiatieven. Bijvoorbeeld bij 
Participatiekaart.nl, Zorgcoöperatie, Mantellink. Techniek is een hulpmiddel maar kan ook 
vraagverleggend werken. Techniek is voor de meeste betrokkenen een mogelijkheid om zelf 
voor verbetering te zorgen. 

Hoe organiseren we het op een andere manier? 
Veel initiatieven zijn gericht op het aanbieden van services aan huis. Hoe organiseren we 
diensten goed en vooral betrouwbaar en veilig? Niemand weet wie ‘we’ zijn; We moeten 
wegblijven uit de organisatiegedachte. Het gaat erom hoe een initiatief over het voetlicht te 
brengen.

Zelforganisatie; hoe organiseren we het met elkaar
Er zijn veel initiatieven; er gebeurt veel in Delft. Dit is goed voor de burger die de weg weet; 
maar aandacht is nodig voor de zorgvrager die niet zo goed aan de bel kan trekken. Dat is 
een belangrijke uitdaging
- Een zorgvragerspleidooi: de zorgvraag moet worden geformuleerd. Bij het signaleren van

de zorgvraag gaat het niet om pamperen, maar om opsporen; het signaleren is een taak 
van de gemeente én de maatschappij; de gemeente zijn wijzelf; we moeten het samen 
doen; hier de focus op inzetten. We moeten de gemeente helpen scherp te blijven.

- Sociale teams en wijkverpleegkundigen zijn belangrijk in samenhang met wijkcentra, 
toegankelijkheid en diagnose, vooral voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen 
opkomen.

- Het gaat ook om keuzes; mensen melden zich niet; zijn vraagverlegen, komen niet voor 
zichzelf op. Dat moeten we leren met elkaar; mantelzorgers en ouder wordende mensen

- Het gaat om én verantwoordelijkheid én om kwaliteit van eigen leven; zelf keuzes maken 
én het is een leerproces met elkaar

- Oproep gemeente voor Keerpunt Festival op 27 november bij Werkse!
- Festival Zelfstandig Thuis en Techniek – organisatie en communicatie op 29 

november bij De Ruimte; Pipse De Bruggen 
- Informatiemarkt persoonsgebonden budget op 29 november bij Zalencentrum GGZ

Delfland
- Dialoog over wijkvisies op 22 januari 2015 van 17.00 tot 21.00 uur in Loods 015, 

Nijverheidsplein 7 in Delft.


