
SAMENWERKING LOONT

Naar  een samenlevingsakkoord zorg voor een ZorgSaam Leusden

1. DE REIKWIJDTE VAN HET AKKOORD

In een notitie aan het nieuw te vormen College van Leusden van 10 april 2018 spraken de gezamenlijke 
ouderenbonden, de werkgroep Welzijn en Zorg van SMBL en de initiatiefgroep Van Onder Op de bereidheid 
uit om een eerste aanzet te maken m.b.t. een samenlevingsakkoord zorg voor ouderen. 
Het inmiddels gesloten coalitieakkoord biedt daar een opening toe:
“We sluiten een breed akkoord over zorg en welzijn met sportverenigingen en 
welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg, buurt- en wijkverenigingen, ouderenbonden, Woningstichting Leusden 
en lokale zorgaanbieders over het bieden van zorg op maat. (punt 8 onder Zorg en welzijn)”
Het coalitieakkoord formuleert ook het doel van het akkoord:
“We versterken de netwerksamenwerking (eerstelijnszorg, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) en de 
samenwerking tussen en met de zorg- en welzijnsorganisaties en ondersteunen waar mogelijk innovaties in 
deze samenwerking.(punt 6 onder Zorg en welzijn)”, want “we willen een seniorvriendelijke gemeente zijn 
(punt 4 onder Zorg en welzijn)”.

Het coalitieakkoord geeft niet aan hoe die versterking van de netwerksamenwerking etc. bereikt gaat worden. 
Daarover gaat deze notitie.

De gemeente en de zorgverzekeraar zitten op één lijn. 

Dezer dagen publiceerde zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn zorginkoopbeleid 2019 met daarin een 
'Vergezicht ouderenzorg 2025'. Daarin staan een zestal 'uitdagingen' voor ouderenzorg, die grote 
overeenstemming vertonen met de beleidsvoornemens in het coalitieakkoord.   

          Zilveren Kruis

Zes uitdagingen ouderenzorg 2025

Zorgnetwerk functioneert suboptimaal door 
problemen met afbakening en samenwerking tussen 
zorgverleners.

De inzet van preventieve zorg voor kwetsbare 
ouderen verdient meer aandacht.

De empowerment van ouderen moet worden 
versterkt.

De geleverde zorg sluit niet altijd aan bij de 
individuele zorgbehoefte.

Grote variatie in kosten en volume van geleverde 
zorg duidt op ondoelmatigheid

De huidige infrastructuur van het zorgaanbod is 
ontoereikend voor de toenemende zorgvraag. 
Zilveren Kruis helpt een hecht zorgnetwerk om de 
oudere heen te creëren.

            Gemeente Leusden

Beleidsvoornemens coalitieakkoord 2018-2022

We versterken de netwerksamenwerking (…) tussen 
en met de zorg- en welzijnsorganisaties (…)

We willen graag dat mensen in staat zijn eigen regie 
te voeren over hun leven(suitdagingen) etc.

Wij sluiten een breed akkoord over zorg en welzijn 
(…) over het bieden van zorg op maat.

Zonder in te boeten op de kwaliteit (…) willen we de 
doelmatigheid van het sociaal domein vergroten.

We ondersteunen (…) initiatieven op buurt-en 
wijkniveau, waarbij bewoners elkaar informele zorg 
en ruimte voor ontmoeting bieden (…) en om 
collectieve zorgvoorzieningen (…) te organiseren.

Dat biedt een goede basis voor gezamenlijk optrekken van de beide financiers van zorg en welzijn.



Zoals de coalitie in het coalitieakkoord bij punt 3 onder Welzijn en zorg naar een inegrale visie streeft, zo 
streeft ook Zilveren Kruis in zijn Vergezicht ouderenzorg 2025, naar een integrale benadering en beperkt zich 
dus niet tot de door de zorgverzekeraar betaalde zorgverleners. Ook mantelzorgers, informele hulpverlening 
en hulp via de WMO worden mee in de beschouwing betrokken. Dus zorg in brede zin en, – hoewel het 
woord niet genoemd wordt -, het welbevinden van de oudere. Het onderstaande schema, afkomstig uit het 
Vergezicht ouderenbeleid 2025, laat zien hoe omvangrijk het netwerk is. Voor onze organisaties reden om de 
verkenning te beperken tot goede zorg voor ouderen, want dat is al ingewikkeld genoeg. In de verwachting 
dat die exercitie als pilot kan dienen bij een verbreding naar meer doelgroepen. Maar ook reden om het 
proces zorgvuldig in te richten om echte samenwerking tussen alle beoogde partners te bereiken.



2. DE VORMGEVING VAN HET PROCES.

Start met afstemming en samenwerking binnen het zorgnetwerk

Een overleg starten over afstemming en samenwerking binnen het zorgnetwerk (Zilveren Kruis) biedt een 
goede ingang tot versterking van de netwerksamenwerking (coalitieakkoord) . 

Maar wat schort er aan die afstemming en samenwerking?

De volgende eenvoudige casus kan als illustratie dienen:
In een gesprek met zijn huisarts vertelt een patiënt dat hij vroeger zo graag biljarte. Als de huisarts vraagt 
waarom hij zich niet aansluit bij één van de biljartclubs in Leusden, antwoordt hij dat hij daar niemand kent.  
De huisarts suggereert dat hij contact zoekt. Wat later blijkt dat hij inderdaad bij een biljartclub is 
binnengelopen; hij keek stilletjes toe. Na afloop sprak een van de spelers hem aan, samen hebben ze toen 
nog een potje gebiljart en hij heeft hem in de vereniging geïntroduceerd. 
Het verhaal hangt van 'als-niet' aan elkaar: als hij niet bij zijn huisarts zijn oude liefhebberij genoemd had, 
de huisarts hem niet aangespoord had die liefhebberij weer op te pakken, hij niet zelf naar de biljartclub 
gegaan was, daar niet iemand aandacht aan hem besteed had … Dat moet beter kunnen. Het belang van 
deze patiënt is ermee gediend: nieuwe sociale contacten, meer structuur in het dagelijks leven en meer 
beweging. Binnen bijv. het medisch circuit kan die doorgeleiding wel, maar waarom ook niet tussen circuits?  
 
De casus illusteert drie problemen:

 binnen het eigen 'circuit' weten professionals of andere hulpverleners als regel goed de weg, 
daarbuiten niet. Taakafbakening en financiering versterken dat. Het gevolg is dat gesignaleerde 
problemen zo mogelijk binnen het eigen circuit worden opgelost (wat niet altijd het effectiefste of 
goedkoopste is);

 als dat niet binnen het eigen circuit opgelost kan worden, wordt het leggen van een verbinding met 
een ander circuit (in dit geval de biljartclub) aan de patiënt/cliënt/individuele burger zelf overgelaten. 
En als die dat zelf niet doet, blijft alles bij het oude. 

 bij het 'ontvangende' circuit, – in dit geval de biljartclub –, is men vaak niet ingesteld  op het 
begeleiden van mensen die zoeken naar aansluiting bij dat circuit. Vaak ontbreekt het aan gastheren 
of gastvrouwen die voor de introductie kunnen zorgen. (De Huiskamer van Leusden kan daar wel 
een schakel in zijn, maar ook dan blijft per stap het initiatief bij de 'vrager' liggen.)

Deze casus illustreert ook dat juist in dergelijke simpele gevallen nog een wereld te winnen is, zeker als er 
aansluiting gevonden kan worden met informele hulp. En juist de aansluiting met informele hulp ontbreekt te 
vaak. In de afgelopen raadsperiode is met veel succes gewerkt aan de samenwerking tussen professioals bij 
meervoudige problematiek (Sociaal Team). In de nu aangebroken raadsperiode is vooral de aansluiting bij de 
informele zorg en hulp aan de orde. Dat zal de zorgkosten door vroegsignalering, - voordat de zaak uit de 
hand gelopen is –, verlagen en het welzijn van patiënt/cliënt/buurtbewoner verhogen.

De andere uitdagingen passen binnen het overleg over afstemming en samenwerking

De andere uitdagingen (Zilveren Kruis) en beleidsvoornemens (coalitieakkoord) liggen in het verlengde van 
een overleg dat begint met afstemming en samenwerking
Daarbinnen zou vooral aandacht besteed moeten worden aan: 

 preventie bij nog vitale en beperkt vitale ouderen,
 begeleiding bij het zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en dus niet werk uit handen nemen als dat 

niet strikt noodzakelijk is ('use it, or loose it') en
 aansluiting op de individuele zorgbehoefte ('zorg op maat'). 

De verwachting is dat 
 door meer preventie en door verschuiving van professionele zorg naar informele zorg kosten 

bespaard kunnen worden en het welbevinden vergroot en dat
 door de vroegtijdige inschakeling van buurtbewoners en vrijwilligers via een in te richten 

'steunstructuur' per wijk rond een wijkinlooppunt de zorginfrastructuur beter opgewassen zal zijn 



tegen de toenemende zorgvraag.
Daarmee zijn alle uitdagingen en relevante beleidsvoornemens gedekt.

Het welzijn- en zorgakkoord heeft tot doel de afstemming en samenwerking tussen een groot aantal 
autonome organisaties te verankeren, maar die organisaties kunnen daar niet toe verplicht worden, want er is 
als regel geen onderlinge afhankelijkheidsrelatie. Dat vergt daarom een zorgvuldige procesgang met een 
heldere doelstelling, wil men bereid zijn aan de totstandkoming van zo'n akkoord mee te werken. Onze drie 
organisaties nemen graag dit voorwerk op zich voor een eerste verkenning. 

Startcondities

Om de medewerking te verkrijgen van de bij het akkoord te betrekken instanties en organisaties zal duidelijk 
moeten zijn dat samenwerking loont en niet ten koste hoeft te gaan van eigenheid, autonomie, rendement etc. 
Dat betekent dat vooralsnog de bestaande werkwijze van elk der beoogde partners gerespecteerd moet 
worden en niet ter discussie gesteld. Het accent zal vooral liggen op het leggen van  links met andere 
'circuits'. Per circuit is de vraag welke hulpvragen, die binnen het eigen circuit gesignaleerd worden, niet (of 
liever niet)  binnen het eigen circuit opgelost kunnen worden? Welk ander circuit zou men dan in willen 
schakelen? En ziet dat andere circuit dat ook zo? En is zo'n circuit er wel? Die 'uitwisseling' kan het gesprek 
over onderlinge afstemming en samenwerking op gang brengen.  Verwacht mag worden dat professionals en 
vrijwillige hulpverleners aanspreekbaar zijn op het bevorderen van het welzijn van hun 
patiënten/cliënten/buurtgenoten. 
Bij de start moet het vooral niet gaan over de vraag waarom men wel of iets binnen het eigen circuit doet, of 
men dat goed doet etc. Dan schiet iedereen in de verdediging en is er geen gesprek meer mogelijk. Maar als 
er, later in het proces, overeenstemming is m.b.t. de wenselijke onderlinge afstemming en samenwerking, 
kan dat wel gevolgen hebben voor de eigen werkwijze. En uiteindelijk zal de infrastructuur van het 
zorgaanbod in het verlengde daarvan wellicht aangepast moeten worden, bijv. gezien de inschakeling van 
buurtbewoners of vrijwilligers in een 'steunstructuur' per wijk.

Er moet in het begin ook niet meteen over 'geld' gesproken worden. Natuurlijk kunnen er t.z.t.  budgettaire 
gevolgen zijn, maar als het van het begin af aan gaat over het onderling verdelen van de pot met geld, staat 
niet meer de eigen verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg van de patiënt/cliënt/medeburger voorop. Dat 
gegeven heeft gevolgen voor de rol van de gemeente en zorgverzekeraar bij de aanvang van het proces. Die 
zouden, als financiers van de professionals, niet bij de aanvang van het proces al te nadrukkelijk betrokken 
moeten zijn, laat staan de leiding moeten nemen, want dan gaat de hele discussie alleen nog maar over de 
financiering van taken en niet meer over de kwaliteit van de zorg. Daarom zouden de financiers zich in eerste 
instantie moeten beperken, conform het coalitieakkoord,  tot doelstellingen, randvoorwaarden en financiële 
kaders. In een latere fase, als duidelijk is hoe een goed zorgnetwerk er uit zou kunnen gaan zien, is het nog 
vroeg genoeg om de precieze financiering ervan aan de orde te stellen.
  
De eerste ronde

De eerste vraag aan overlegpartners bij het verkennen van een samenwerkingsakkoord zorg is dan of men de 
zes uitdagingen van Zilver Kruis herkent en het eens is met de bovenstaande opzet waarin aandacht aan deze 
aandachtspunten wordt gegeven. 
De beoogde uitkomst van de verkenning is dan dat men:

 wil meewerken aan de totstandkoming van een samenwerkingsakkoord zorg,
 mogelijkheden ziet om gezamenlijk tot verbetering te komen op de genoemde aandachtspunten en 
 zich conformeert aan een eerste plan van aanpak en programma voor de realisatie van zo'n 

samenwerkingsakkoord zorg.  
Dat juist onze organisaties, – die daarmee de belangen van de doelgroep willen behartigen –,  het voortouw 
willen nemen, kan voor andere potentiële partners aantrekkelijk zijn: 

 voor de gemeente om te laten zien dat het nieuwe college met De Samenleving Voorop een nieuwe 
start maakt (en als het experiment mislukt is in ieder geval de goede wil getoond) en

 voor de bij het akkoord te betrekken instanties en organisaties, omdat zij zelf niet als initiatiefnemer 
en trekker hoeven te fungeren en een echt commitment pas gevraagd wordt als door deze verkenning 
de haalbaarheid en de (on)mogelijkheden inzichtelijk zijn gemaakt. 



Zullen de formele en informele hulpverleners 'vanzelf' om de tafel gaan zitten? Waarschijnlijk niet, want zij 
hebben wel wat anders te doen. Onze drie organisaties zien zichzelf als niet-bedreigende, neutrale 
gesprekspartners, waarmee alle potentiële partners in een akkoord 'veilig' kunnen spreken. Wij kunnen het 
samenwerkingsoverleg initiëren, te bespreken thema's agenderen, gesprekken leiden  en voorlopige 
conclusies opstellen, maar niet ook nog zelf het maken van afspraken, notulering en produceren van 
rapporten etc. verzorgen  Daarvoor zal secretariële ondersteuning nodig zijn. Na die eerste fase, als de 
interesse  en de bereidheid eenmaal gewekt is, kan opnieuw over de inrichting van het proces gesproken 
worden. Maar voor alle overlegpartners moet wel duidelijk zijn dat de gemeente de start aan ons 
toevertrouwt en serieus geinteresseerd is in de uitkomst.

Van samenwerkingsakkoord naar samenlevingsakkoord

In het voorgaande is gesproken over een samenwerkingsakkoord welzijn en zorg tussen formele en informele 
hulpverleners als uitkomst van het proces. Daarmee is het nog geen samenlevingsakkoord. Hoe een 
samenwerkingsakkoord om te vormen in een door de samenleving gedragen samenlevingsakkoord, gaat de 
reikwijdte van deze notitie te boven. Duidelijk moge zijn dat onze drie organisaties zichzelf niet zien als dé 
vertegenwoordigers van 'de samenleving'. Zij denken wel voldoende in de samenleving ingevoerd te zijn om 
enig gevoel te hebben voor wat daar leeft.

Leusden, 2 mei 2018

contact: sol.voorzitter@gmail.com.


