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Vooraf: thema’s en spanningsveld 

• Controle, kwaliteit en verantwoordelijkheid 
• Effectiviteit 
• Spanning: Innovatieve praktijk versus 

beproefde praktijk 
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Inhoud workshop 

• Wat is er aan de hand in de zorg? Lokalisering 
• Effectiviteit; doordenken over toepasbaarheid 
• Twee voorbeelden zorgcoöperaties en 

woonservicegebieden 
• Lokale samenwerking; wat werkt (niet)? 
• Afronding en stellingen 

 



Zorg ingewikkeld gemaakt 



We noemen alles zorg en daarmee 
professioneel en de 

verantwoordelijkheid van de overheid 



Betaalbaarheid zorg is in het geding 



Lokalisering van de zorg 
• Van intramuraal naar wijk en buurt 
• Van professioneel naar informeel 
• Van rijk naar gemeente… naar gemeenschap? 



 



Effectiviteit benoemen en besturen 
• Effectiviteit = mate waarin een gesteld doel bereikt wordt door de 

ingezette middelen 
• Is dus alleen iets over te zeggen als doelen helder en expliciet zijn, 

en gemeten kunnen worden 
• Vraagsturing voorwaarde > moet er voor zorgen dat je de juiste 

doelen stelt 
• Inhoud van interventies verweven met netwerk van lokale actoren  
• Specifieke problematiek in het sociale domein > recent ontwikkelde 

methoden: weten wat werkt (Movisie), Wat werkt in de wijk 
(Platform31) 

• Kaders voor lokale benadering, eerder onderdeel van de interventie 
dan externe beoordeling, cyclisch begrip van accountability, 
element van competentieontwikkeling. 



• Ondersteunende website, ongeveer 170 initiatieven, 
daarvan 10 gericht op ouderen 

• 2 doorstroming/nieuwbouw, 2 ict/media, 5 
ontmoeting, 1 sociale veiligheid 

• Bijvoorbeeld 
http://www.watwerktindewijk.nl/index.cfm/interventie
/details?id=214   

• Seniorensoos Andromeda in Eindhoven 
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Voorbeeld: Wat werkt in de wijk  
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Benoemde effecten Andromeda 
 Meer behoud eigen levenssfeer voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer (oorsprong: Men heeft 
invloed (naar vermogen) op de eigen woonomgeving. Draagt bij aan langer zelfstandig wonen 
(levensloopbestendige buurt).) 
Langer(e) wonen volgens eigen leefstijl voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer (oorsprong: Bouwen 
zelf aan een bejaardenhuis zonder centrale entree.) 
Beter(e) fysieke gezondheid voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer (oorsprong: Men kan deelnemen 
aan een gezondheidsprogramma (bewegen op afstand). Er staat een gezondheidszuil (digitaal) die een aantal 
lichaamsfuncties meet (hartslag, bloeddruk, gewicht, vet%).) 
Beter(e) mentale/psychische gezondheid voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer 
(oorsprong: Deelname (naar vermogen) aan activiteiten of de organisatie draagt bij 
aan zinvolle dagbesteding en het gevoel van eigen waarde. Afname medicijngebruik 
(antidepressiva).) 
Minder eenzaamheid (sociale eenzaamheid) voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer (oorsprong: 
Bewoners worden actief benadert om binnen te komen (letterlijk van straat geplukt). Eenzame ouderen 
worden thuis bezocht (door vrijwilliger soos of Zonnebloem of Rode Kruis). Het gezondheidscentrum promoot 
bezoek aan de soos.) 
Meer ontmoeting / sociale contacten voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer (oorsprong: Een 
ontmoetingsplek die dagelijks geopend is voor een kopje koffie of een activiteit.) 
Meer sociale cohesie / sociale samenhang voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer (oorsprong: 
Gedeelde interesses worden kenbaar, er worden actief koppelingen gelegd tussen bewoners.) 
Hoger(e) welbevinden / tevredenheid eigen leven voor seniore bewoners Eckart en Luytelaer 
(oorsprong: Letterlijk en figuurlijk ruimte voor zinvolle vrijetijdsbesteding. De sociëteit faciliteert bewoners in 
de organisatie (maar activeert hen wel) 
 



Zorgcoöperaties en stadsdorpen 

• Meer dan 30 initiatieven 
• Motieven: in dorp kunnen blijven door 

voorzieningen toe te voegen / meer 
thuisgevoel in de stad creëren 

• Nieuwe vorm van oud sentiment 



Zorgcoöperaties zien zich als effectieve 
oplossing voor problemen in de zorg 

• Burgers nemen zelf verantwoordelijkheid voor 
leefbaarheid en zorg in eigen omgeving 

• Mede-eigenaarschap leidt tot sober zorggebruik 
• ‘Natuurlijke’ inzet van familie/mantelzorg 

gerespecteerd door zorgmedewerkers 
• Basisvertrouwen leidt tot lagere inzet zorguren 
• Claim: hogere tevredenheid met 30% minder 

kosten 
• Nog zoeken naar verhouding overheid en 

professionals 
 
 
 



Verlanglijstje voor andere sturing 

• Lichtere regelgeving (wel BIG, geen HACCP) 
• Kwaliteit van het dagelijks leven leidend 
• Anders omgaan met risico/aansprakelijkheid 
• Integrale bekostiging 
• Zorg toegankelijk voor nieuwe toetreders 



Effectiviteit van woonservicegebieden 
• Revival onder invloed lokalisering  
• Effectonderzoek onder 10 woonservicegebieden 
• Vraagsturing: oudere bepaalt wat effectief is 
• Woningaanpassing + voorzieningen bepalen langer wonen 
• Wijknetwerk bepaalt of welbevinden (beter) op peil blijft 
• Bescheiden bijdrage aan doelmatigheid 
• Vanuit uitkomsten terugkijken naar effectenarena > 

conclusie trekken 
• Maar…. woonservicegebieden komen niet uit de lucht 

vallen, wie draagt deze initiatieven? 



Effecten Arena’s: Sleuteleffecten en 
kernmechanismen woonservicegebieden 
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Lokale samenwerking 
• Naar een nieuw samenspel tussen burgers, professionals 

en overheid 
• Motieven voor samenwerking 
• Vaardigheden voor samenwerking: over 

netwerksamenleving, improviseren, grenzenwerk en de 
ideale bocht 

• Inzichten uit de ‘software’ elementen van 
woonservicegebieden 

• Inzichten uit onderzoek Peter Hendrixen: Middelburg, 
Arnhem, Breda  

• Effectiviteit van samenwerken is soms laag 



• Te ‘mechanische’ invulling van inhoudelijke concepten 
• Verwaarlozing van draagvlak in de samenleving 
• Uitsluiting van potentiële relevante partners 
• Onvoldoende integrale benadering van investeringen en exploitatie 
• Onvoldoende interne afstemming en intrinsieke motivatie binnen 

organisaties als geheel (van bestuurder tot uitvoering) 
• Gebrekkige besturing en leiderschap van participerende organisaties 
• Fusies / schaalvergroting die wijkbinding verminderen 
• Gedrag van aanbieders gericht op insluiting van klanten 
• Minder budget/te bespelen/recombineren marges binnen budget 
• Stagnatie in de woningbouw, teruglopende investeringscapaciteit in 

maatschappelijk vastgoed bij corporaties 
• Verkokering binnen de gemeente  
• Contraproductieve aanbestedingsprocedures van zorg- en 

welzijnsdiensten 
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Samenwerking: valkuilen…  
(bron: de Kam en Hendrixen 2012 p 38) 



• Kern van initiatiefnemers (onder andere bestuurders) met visie 
(breder dan het eigen organisatiebelang) en betrokkenheid/passie 

• Bindend en wervend inhoudelijk concept als paraplu  
• Duidelijkheid over randvoorwaarden en over middelen die 

participanten kunnen en willen inzetten 
• Adequate procesarchitectuur die recht doet aan verschil tussen 

strategisch en operationeel niveau 
• Oog voor potentiële quick-wins in deelgebieden / op deelterreinen 
• Deugdelijke onderbouwing van plannen en monitoring van uitkomsten 
• Communicatie met de samenleving over voornemens en resultaten 
• Daadwerkelijke betrokkenheid van ouderen en vrijwilligers 
• Open jegens nieuwe participanten; duidelijke condities voor 

toetreding 
• Fusie kan wijkgebonden belangentegenstelling tussen participanten 

wegnemen 
• Geleidelijke versterking van de rol van de gemeente in welzijn en zorg 
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Samenwerking: best practices 
(bron: de Kam en Hendrixen 2012 p 38) 



Afrondend en stellingen 

• Lokalisering en burgerinitiatief vragen om nieuwe 
methoden voor sturing en controle 

• Aandachtspunten in ieder geval: 
• Lichte en lokale vormen van 

effectiviteitsverbetering 
• Speerpuntonderzoek? – bijvoorbeeld naar 

effectiviteit van preventie 
• Wetenschappelijke support/onderzoeksagenda 
• Micro-economisch: wat brengen alternatieven 

voor de burger? 



Stellingen 

• Lokaal netwerk van burgers en professionals is 
beste garantie voor effectiviteit en kwaliteit 

• Zorg is gebaat met meer prikkels voor 
preventie. Hier ligt een stevige opgave voor 
zorgverzekeraars. 

• Van aansprakelijkheid naar afsprakelijkheid; 
zorgcoöperaties als proeftuin? 
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