
	
	

TOP	Delft	biedt	een	discussieplatform	voor	innovatie	van	ondersteuning	en	zorgverlening	in	de	
wijken.	TOP	faciliteert	discussies	over	ondersteuning,	zorg	en	zelfredzaamheid	van	Delftse	burgers,	

vanuit	het	perspectief	van	die	burger	en	de	wijk.	Het	gaat	om	zowel	technische	als	om	
maatschappelijke	innovaties	in	het	sociaal	domein.	

	
Samenvatting	verslag	Denktank	Zorg	en	Welzijn	28	januari	2016.	

	
	

Innovatieagenda	anders	gesteld:		
hoe	kunnen	wij	de	participatie	van	de	burger	faciliteren?	

Mmv	DANIEL	GILTAY	VETH	
	
In	 de	 transformatie	 van	 de	 zorg	 is	 de	 gewenste	 overgang	 naar	 een	 participatiesamenleving	 een	
belangrijk	 element.	 De	 transformatie	 is	 als	 eerste	 ingezet	 vanuit	 financiële	 argumenten	 en	 later	
aangevuld	met	meer	ideologische,	zoals	het	bevorderen	van	de	participatiesamenleving.		
	
De	Participatiesamenleving	bestaat	echter	al:	

• 30	jaar	al	participatie	projecten	
• Steeds	meer	burgers	met	innovatieve	ideeën	

Tendens	is	dat	het	aantal	vrijwilligers	afneemt,	dus	daarop	zou	de	gemeente	kunnen	sturen.	
In	 de	 transformatie	 moet	 80%	 van	 de	 zelfredzame	 mensen	 meer	 zorgzaam	 worden	 voor	 20%	
kwetsbaren.	Het	transformeren	van	de	verzorgingstaat	naar	de	participatiesamenleving	is	nog	maar	
net	begonnen.		
Wat	 de	burger	 in	 de	 Participatiesamenleving	op	 zijn	 bordje	 krijgt	 is	 best	 veel.	Dat	wordt	wel	 eens	
vergeten	in	allerlei	 institutionele	veranderingen.	Wat	volgens	mij	om	die	reden	de	 innovatieagenda	
zou	moeten	zijn,	is:		
	
Hoe	kunnen	we	het	leed	van	de	burger	verzachten?	Wie	zou	dat	moeten	gaan	doen	en	hoe?	
	
Innovatieagenda	anders	gesteld:	verzachten	van	het	leed	van	de	burger	
Bijvoorbeeld:	

- Met	welke	vernieuwingen	kunnen	mantelzorgers	ontlast	worden?	(apps,	robots,	etc.)	
- Is	verbetering	van	ambulante	begeleiding	van	kwetsbare	groepen	mogelijk?	
- Krijgen	nieuwe	zorgcollectieven	kans	en	ruimte	(nieuw	voor	oud)?		
- Kunnen	 zelfhulpgroepen	 (want	 je	 ziet	 er	 steeds	 meer	 opkomen)	 meer	 kans	 en	 ruimte	

krijgen?	 Kunnen	 zij	 bijvoorbeeld	 in	 de	 inkoop	 contracten	 van	 de	 gemeenten	 opgenomen	
worden?	 En	 kunnen	 bijvoorbeeld	 sociale	 ondernemers	 als	 dagbestedingen	 opgenomen	
worden?	

- Hoe	voorkom	je	cumulatie	van	problemen	in	bepaalde	(kwetsbare)	buurten?	
- Worden	sociaal	ondernemers	(grensvlak	arbeidsplaatsen	en	dagbesteding)	gefaciliteerd?		

	
De	bewegingen	in	het	sociaal	domein:	

- Gemeenten	 in	 instellingen	 richten	 zich	 op	 het	 inregelen	 van	 alle	 wijzigingen.	 Zij	 stellen	
innovatieagenda’s	op	om	ook	inhoudelijke	en	organisatorische	vernieuwing	te	stimuleren.	In	
Delft	zijn	 (nog)	geen	sociale	wijkteams.	Delft	voor	Elkaar	 is	er	als	andersoortige	manier	van	
denken	over	o.a.	preventie	als	 instrument	om	zorg	en	ondersteuning	minder	omvangrijk	 te	
laten	zijn.	Uitgangspunt	voor	de	gemeente	Delft	is:	Zo	licht	als	kan,	Zo	zwaar	als	moet.		



	
- In	de	samenleving	zijn	van	de	4	miljoen	mantelzorgers	er	400.000	(te)	zwaar	belast.	Er	is	een	

toename	te	zien	aan	meedoen-projecten/participatieprojecten.	De	participatiesamenleving	is	
al	aanwezig.	Het	gaat	er	om	welke	kant	die	op	zal	gaan.		

	
We	 hebben	 3	 miljoen	 ZZP’s	 en	 een	 bevolking	 die	 heel	 hoog	 opgeleid	 is.	 Ik	 noem	 het	 een	 soort	
hybride	burger	die	op	dit	grensvlak	ontzettend	veel	aan	het	ontwikkelen	 is.	 Je	ziet	ook	dat	zij	 in	de	
zorg	eigen	 initiatieven	op	zich	nemen.	Krijgen	zij	de	ruimte?	Dit	 is	de	grote	vraag	die	 in	dit	domein	
speelt.	Dit	is	een	brug	naar	de	Delftse	Ervaringen.	Wat	gaat	goed	en	wat	gaat	slecht?	Wat	ik	met	jullie	
wil	bespreken	zijn	ervaringen	die	u	zelf	als	burger	heeft,	die	een	illustratie	zijn	van	wat	er	niet	goed	
gaat,	maar	waar	u	wel	een	oplossing	voor	heeft.	
	
Discussie:	 is	 innovatie	 dan	 (mede)	 ontwikkelen	 van	 instrumenten	 om	 een	 inclusieve,	 dragende	
samenleving	te	faciliteren?	
	

- Hoe	bepaal	je	wat	het	‘leed’	van	de	burger	is?	Dit	kan	het	leed	van	vrijwilligers	zijn,	maar	ook	
bijvoorbeeld	 van	 ouderen	 die	 niet	 meer	 in	 de	 verzorging	 opgenomen	 kunnen	 worden,	
waardoor	zij	ook	terug	moeten	vallen	op	mantelzorg;	

- Het	 zou	 niet	 het	 ‘leed’	 van	 de	 burger	 moeten	 zijn,	 maar	 de	 ‘inzet’	 van	 de	 burger	
vergroten/ondersteunen.	 Hoe	 kunnen	 wij	 de	 burger,	 waar	 toch	 veel	 van	 verwacht	 wordt,	
activeren;	

- Zorgen	 over	 kwetsbare	 groepen	 die	 (vanuit	 het	 verleden)	 slechte	 ervaringen	 met	
hulpverlening	 hebben	 en	 nu	 denken	 dat	 zij	 hulpverlening	 net	 zo	 goed	 niet	 kunnen	
inschakelen,	omdat	zij	toch	alles	zelf	moeten	oplossen;	

- Sinds	de	overheid	om	méér	vrijwilligers	vraagt,	neemt	het	aantal	vrijwilligers	juist	af.	Het	lijkt	
alsof	de	burger	wel	ziet	dat	er	meer	van	hem	gevraagd	wordt,	maar	zich	niet	gesteund	voelt.	
Als	vrijwilliger	wordt	er	veel	van	 je	verwacht,	maar	 je	krijgt	daar	vanuit	de	overheid	weinig	
voor	 terug,	 zowel	op	ondersteuning	 in	vrijwilligerswerk	als	 in	algemene	overheidskwesties.	
Daardoor	neemt	het	vertrouwen	 in	overheidsinstanties	af,	waardoor	het	aantal	vrijwilligers	
afneemt;	

- Daarnaast	moet	er	waardering	voor	vrijwilligers	blijven	en	moet	de	vrijwilliger	niet	afgeblaft	
worden	door	de	professional.	Maar	dat	is	een	discussie	buiten	de	overheidsinstanties;	

- Er	zitten	vaak	twee	kanten	aan	zorgverhalen.	Soms	is	een	combinatie	van	leed	en	activering	
wel	mogelijk,	bijvoorbeeld	bij	mantelzorg	overleggen	met	 je	werkgever	zodat	de	werkgever	
er	rekening	mee	houdt	dat	je	mantelzorger	bent.	Daar	zie	je	ondersteuning	van	participatie	
door	 de	werkgever.	 Dit	 geldt	 alleen	 niet	 voor	 iedere	 burger.	 Er	 zijn	 ook	 gezinnen	 die	 niet	
weten	wat	je	wel	en	niet	kunt	doen	en	waar	je	hulp	kunt	krijgen,	waardoor	ondersteuning	bij	
burgerparticipatie	 moeilijker	 is.	 Als	 gemeente	 zou	 men	 zich	 moeten	 richten	 op	
succesverhalen	 om	 duidelijk	 en	 openbaar	 te	 maken	 waar	 hulp/ondersteuning	 (voor	
burgerparticipatie)	verkregen	kan	worden;	

- Zorg	professionals	zouden	meer	met	elkaar	moeten	gaan	samenwerken	met	kortere	lijntjes	
om	de	burgerparticipatie	te	ondersteunen	daar	waar	het	nodig	is;	

- De	participatiesamenleving	is	niet	maakbaar	maar	wel	stuurbaar;		
- De	ondersteuning	en	financiering	van	initiatieven	is	lastig;	

	
	
De	 boodschap	 is	 dat	 de	 weerbare	 en	 de	 kwetsbare	 burger	 geconfronteerd	 wordt	 met	 de	
veranderingen	op	de	zorgagenda.	Dit	laat	onverlet	dat	er	wel	degelijk	zorg	initiatieven	zijn.	Zou	dan	
bijvoorbeeld	 de	 agenda	 zijn	 hoe	 we	 burgers	 meer	 kunnen	 activeren	 om	 initiatieven	 te	 gaan	
ondernemen?	
	
	



	
Initiatieven	in	Delft:	

- Buurtcentrum	 dokter	 Vlasveld	 is	 niet	 ontwikkeld	 omdat	 er	 geen	 ruimte	 beschikbaar	 kon	
worden	gemaakt.	Je	zou	moeten	kijken	waarop	dergelijke	initiatieven	stuklopen	en	dáár	een	
oplossing	voor	moeten	bedenken;	

- Het	lastige	blijft	de	financiering;	
- Buurten/initiatiefnemers	 en	 gemeenten	 kunnen	meer	 samenwerken	 om	op	 een	 rendabele	

manier	initiatieven	te	steunen.	Zo	hebben	gemeenten	soms	ruimtes/gebouwen	beschikbaar.	
Elkaar	 durven	 gebruiken	 en	 benaderen,	 en	 weten	 dat	 dit	 kan.	 Bewustwording	 creëren	 en	
oplossingen	binnen	de	buurt	stimuleren;	

- Nog	 een	 aspect	 van	 de	 participatiesamenleving	 kan	 zijn	 dat	we	met	 elkaar	 goede	 plekken	
voor	elkaar	proberen	te	vinden.	Bijvoorbeeld	een	manager	die	een	goede	plek	inregelt	voor	
iemand	die	uit	de	GGZ	komt.	Diverse	werkbedrijven	zijn	daar	nu	ook	mee	bezig.	Dat	gaat	om	
aanspreken	van	managers	hoe	je	mensen	met	een	beperking	zo	goed	mogelijk	aan	het	werk	
kunt	krijgen;	

- Lekker	 Bezig	 is	 een	 dagbesteding	 initiatief,	 waarbij	 verschillende	 experts	 (GGZ,	 Stichting	
Steun,	 en	 organisatie,	 reorganisatie	 en	 activering	 en	 Firma	 van	 Buiten	 en	 anderen)	 de	
krachten	bundelen.	Startfinanciering	hiervoor	komt	uit	het	basisbudget	van	WMO.	In	2016	is	
de	pilot	en	in	2017	moet	dat	project	zich	bewezen	hebben.	Voordelen	van	Lekker	Bezig	zijn	
dat	 het	 laagdrempelig	 is,	 iedereen	 mag	 meedoen	 zonder	 dat	 de	 persoon	 zijn	 medische	
achtergrond	op	tafel	hoeft	te	leggen,	dat	het	basale	dagbesteding	is	en	dat	de	overheid	er	uit	
blijft.	Lekker	Bezig	moet	leiden	tot	een	bezuiniging	op	de	Dagbesteding.	Dus	mensen	die	nu	
in	aanmerking	komen	voor	een	indicatie	kunnen	in	het	vervolg	terecht	bij	Lekker	Bezig.	

- Interessant	 is	om	te	kijken	naar	de	voorwaarden	om	een	dergelijk	project	te	 laten	bestaan,	
bijvoorbeeld	 ook	Maakbaar.	 Zijn	 jonge	 ZZP’ers.	 Dat	 soort	 typen	 investeert	 in	 initiatieven	
omdat	er	een	eigen	belang	in	zit.	Vooral	de	jonge	generatie	is	daarin	veel	flexibeler.	Je	moet	
dus	het	belang	voor	de	initiatiefnemer	opsporen;	

- Een	 burgerinitiatief	 kan	 ook	 een	 groep	 ondernemers	 zijn	 die	 dingen	 samen	 doen	 als	 het	
uitkomt	en	als	er	een	eigen	belang	bij	komt,	waar	dan	ook	een	sociale	meerwaarde	 in	kan	
zitten;	

- Bijvoorbeeld	Wij	Delft;	
- Een	ander	voorbeeld	is	Hulpstudent;	
- MantelLink,	heet	nu	Fellow,	waar	mensen	op	kunnen	inloggen	en	waar	op	te	zien	is	voor	de	

mantelzorgers	en	de	ontvangers	wat,	waar	en	wanneer	 gebeurd	 is.	Fellow	 is	 opgezet	door	
een	aantal	TU	studenten;	

- Veel	 mensen	 willen	 geen	 langdurig	 vrijwilligerswerk	 doen,	 maar	 wel	 kortdurend	
vrijwilligerswerk	doen.	Wat	dan	interessant	is,	is	of	je	daar	een	verdienmodel	in	kunt	zien;	

- Coöperatie	 netwerk	 voor	 klussen	 binnen	 en	 rondom	 het	 huis.	 Bestuur	 screent,	 regelt	
verzekeringen	 en	 is	 er	 om	 problemen	 op	 te	 lossen	 of	 te	 bemiddelen.	 Aanbieders	 van	
diensten	 mogen	 hun	 eigen	 tarief	 bepalen.	 Het	 gaat	 om	mensen	 met	 elkaar	 in	 verbinding	
brengen;	

- Dreamwording	Foundation	 is	ervoor	om	kinderen	die	uit	probleemgezinnen	komen	toch	de	
mogelijkheid	te	bieden	om	bredere	educatie	te	krijgen;	

- Gezinsnetwerk+	probeert	de	netwerken	van	één-ouder	gezinnen	uit	te	breiden	door	middel	
van	een	soort	buddies,	gezinnen	die	stevig	 in	de	schoenen	staan	en	die	dat	soort	gezinnen	
willen	begeleiden;	

- Middelbare	 scholieren	 een	 maatschappelijke	 stage	 (maatschappelijke	 dienstplicht)	 laten	
doen;	

- Welzijnswerk	 voor	 ouderen.	Wij	 doen	 allemaal	wat,	 de	 kerken,	 humanitas,	 etc.	 Je	 ziet	 dat	
mensen	 toch	 de	 behoefte	 hebben	 om	 elkaar	 te	 ontmoeten.	 Veel	 initiatieven	 zijn	 echter	
beperkt	per	buurt.	Je	zou	dus	initiatieven	moeten	hebben	in	iedere	buurt	

- Binnen	de	gemeente	is	een	netwerk	dat	kan	meedenken	bij	het	verloop	van	initiatieven.	



	
Samenvattend:	

1. Buurtcentrum	Dokter	Vlasveld	(geannuleerd)	
2. Lekker	Bezig	
3. Maakbaar	
4. Wij	Delft	
5. MantelLink	aka	Fellow	
6. Dreamwording	Foundation	
7. Gezinsnetwerk+	
8. Coöperatie	Netwerk	voor	klussen	binnen/buitenshuis	
9. Hulpstudent	
10. Werkbedrijven	

	
	
Slotwoord:		
Wat	nodig	is	zijn	dus	een	aantal	mooie	initiatieven	die	je	samen	kunt	brengen,	die	kunnen	groeien,	
die	je	kenbaar	kunt	maken	bij	de	overheid,	die	mooi	zijn	en	waarvan	men	zegt	dat	je	daar	iets	mee	
kunt.	 Waar	 je	 voor	 moet	 waken	 is	 dat	 je	 geen	 juridiserende	 overheid,	 maar	 een	 stimulerende	
overheid	 hebt.	 Er	 zijn	 allerlei	 burgerinitiatieven	 die	 een	 antwoord	 zijn	 op	 de	 confrontatie	 van	 de	
burger	 met	 een	 heel	 snel	 veranderende	 samenleving.	 Deze	 initiatieven	 komen	 niet	 vanuit	 de	
overheid.	De	overheid	wordt	een	partij	die	faciliteert.		
	
Initiatieven	 kunnen	 zeker	 opgestart	 worden,	 maar	 er	 zijn	 ook	 mensen	 die	 niet	 zomaar	 dat	 soort	
initiatieven	kunnen	opstarten.	Dat	is	wat	mij	betreft	ook	de	uitdaging	voor	30	maart.	Dat	we	elkaar	
proberen	 te	 stimuleren.	We	weten	 dat	 er	 een	 hoop	 problemen	 zijn,	maar	we	weten	 ook	 hoe	wij	
elkaar	 kunnen	 vinden	 en	 waar	 de	 mogelijkheden	 zitten.	 Probeer	 elkaar	 dus	 voor	 30	 maart	 te	
enthousiasmeren	en	oplossingen	te	vinden.	
	
	
	
	
	
	


