
De echte innovatie?

Anders-om-gaan met Zorg!
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Hoe stel je de ‘burger’ echt centraal? 



Opzet

• Iets over Ieder(in) en mijzelf

• Wat komt er op ons af?

• Hoe pakt dat uit?

• Uitdagend…



Wat is Ieder(in)?

• Fusie van CG-raad & Platform VG

• Koepel van 250 PG-verenigingen (LG, VG, CZ)

• Het versterken van de positie van cliënt/patient

• Nothing about us – Without us! (VN-verdrag)

• Eens met bedoeling HLZ/3D, maar deze transitie mag 
nooit leiden tot MINDER meedoen
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1 Wie ben ik (nog meer)?



Wie bent u (nog meer)?



Wat komt er op ons af?



Eenvoudiger?



Eén gezin - één plan?

Passend onderwijs

Participatiewet

Scheiden wonen/zorg

Van AWBZ naar WLZ

Van AWBZ naar Jeugdwet

Wijkteam Jeugd

Eigen bijdrage 

Trekkingsrecht SVB

Van AWBZ naar ZVW

Van ZVW naar gemeente

Wijkverpleegkundige



Cliënt centraal?

De zorg

De gemeente

De overheid

De verzekeraar

Het zorgkantoor

Het CAK Het CIZ

De arts

De apotheker

De wijkverpleegkundige

De hulpverlener

Het wijkteam

Klant

Burger Zorgvrager

Patiënt
Mens

Gast



Meedoen naar wens & vermogen?



Is dit waar?

Zorg Welzijn

Formeel Informeel

Maatwerk Algemeen

PGB Natura



Wat wil de ‘burger’?



Hoe revolutionair is dat?

• Oog voor de mens achter de patiënt/cliënt

• Aandacht en tijd

• Afstemming tussen diverse betrokkenen

• Vriendelijke bejegening

• O ja: beter worden, of goed kunnen leven met…

Bron: Zorgmonitor



Zorg is meer…

Gezondheid als het dynamische 
vermogen van mensen om zich aan te 
passen en zelf regie te voeren over 
hun welbevinden. 

Welbevinden is de optelsom van 
fysieke, mentale, spirituele en 
sociale aspecten gecombineerd met 
ervaren kwaliteit van leven en 
dagelijks functioneren. 

Machteld Huber (2014)



Hoe pakt dat uit?



Top 10

Bij Ieder(in) vooral meldingen langdurige zorg 

(LVG, VG, CZ, LG)

• Gebrek aan maatwerk (algemene voorzieningen)

• Gebrek aan integraliteit in toegang en begeleiding

• Gebrek aan aansluiting zorg, onderwijs, arbeid

• Gebrek aan expertise wijkteams/wijkverpleging

• Lange wacht- en doorlooptijden toegang 

• Patiënt/cliënt worden niet als partner beschouwd

• Nieuwe groepen tussen wal & schip 

• Continuïteit en kwaliteit zeer sterk onder druk

• Bureaucratie, kastje-muur, rompslomp

• Stapeling leidt tot afzien/afhaken (kosten/eigen bijdragen)



Waar loopt men tegen aan?

Na 2 jaar “het blijft een hele strijd”: 
• 4 op 5 mensen zeggen het past niet
• 2 op 10 ervaart samenspraak
• 1 op 3 mijdt zorg wegens kosten
• Eigen kracht verkeerd geframed
• Mantelzorg overvraagd
• Stelsels sluiten niet aan
• Maatwerk lukt niet altijd



Iedereen?

Eigen regie
Enkelvoudig 

Veel regie
Meer stelsels
Levensbreed
Participatie

Weinig regie
Weinig vaardig
Fin. Kwetsbaar
“Afhankelijk”



Pijnlijke constatering…

Zorgverzekeraar, Zorgaanbieders en Gemeenten…
Nog lang geen “samenspel”



Transitieparadox

Kosten-
beheersing Maatwerk

Top Down
Grass Roots

Meer
Minder



Uitdagend…



Wie is hier nu eigenlijk aan zet?



Innovatie? Anders-om-gaan!

Persoonsgericht    ->   Persoonsgestuurd



STELLING

Innovatie vraagt “anders-om-gaan” met zorg!

• Vraag moet niet passen in het aanbod, maar andersom!

• Niet herverkavelen binnen. Maar genereren buiten aanbod

• Keer de keten! Waar wachten we nog op? 



Gewetensvraag 

• Wat betekent het voor je professionele kijk?

• Als er meer moet gebeuren voor minder geld

• Als er minder zorg moet worden geleverd (3, 2, 1, 0)

• Als de burger meer zelf kan, wil, moet gaan doen

• Wie gaat dan wat doen?

• Wie gaat dan wat laten?




