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Meedoen!
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd. De
komst van de Wmo betekent voor de eerste lijn: een uitnodiging of zelfs een flinke push
tot een hernieuwde oriëntatie op de breedte van het eigen samenhangende aanbod, op
de breedte van het medisch-sociale netwerk waarin eerstelijnszorgverleners functioneren en op de vraag hoe ver je verantwoordelijkheid en ondernemerschap gaat als zorgaanbieder in een wijk.
We constateren dat samenwerkingsrelaties tussen gemeenten en eerstelijnsorganisaties
de afgelopen jaren zijn verstevigd. De betrokkenheid van de eerste lijn bij het gemeentelijk beleid is toegenomen en de aandacht van gemeenten voor de knelpunten en de
mogelijkheden in de eerste lijn is vergroot. De invoering van de Wmo betekent dat op
het lokale niveau ‘het bed opnieuw wordt opgeschud’. Voor de eerste lijn is het interessant dat met de Wmo de gemeente ten tonele verschijnt die verantwoordelijkheid
draagt voor met eerstelijnszorg verwante activiteiten. En vooral met een versterkte of
uitgebreidere rol van verantwoordelijke voor voorzieningen. Dat is een andere rol dan
die van de verzekeraar. Een nieuw gecombineerd optreden van gemeenten (Wmo) en
verzekeraars (Zvw), ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, kan veel gaan
betekenen.
Om een rol te kunnen spelen bij de uitvoering van de Wmo en nieuwe taken op zich te
kunnen nemen, moet de eerste lijn vindbaar en aanspreekbaar zijn en initiatief nemen.
Om daartoe een aanzet te geven, is deze publicatie ontwikkeld.
In deze uitgave zijn voorbeelden van inspirerende initiatieven op lokaal niveau in beeld
gebracht. Deze illustreren de mogelijkheden van de eerste lijn in relatie tot de doelstelling van de Wmo. Met dit boekje wordt voortgebouwd op eerdere activiteiten van LVG.
In 2004 heeft de LVG een congres georganiseerd over de Wmo en de eerste lijn en in de
afgelopen periode is geparticipeerd in landelijke beleidsvoorbereidende bijeenkomsten
rond de Wmo.
We hopen u hiermee inspiratie te bieden en hopen bovenal dat ook u gaat ‘meedoen’
aan het versterken van de verbindingen tussen preventie, zorg, wonen en welzijn.

Nico Bernts,
directeur LVG
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Wmo in het kort
In essentie gaat het in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) om ‘meedoen’.
Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaal-economische klasse of een lastige thuissituatie kunnen hindernissen opwerpen om volop in de
maatschappij te participeren.
De Wmo beoogt meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of
niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. In de uitgangspunten van de Wmo
nemen zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een
belangrijke plaats in. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal
beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn én op
aanpalende terreinen, zoals de zorg.
De Wmo is een bundeling van een aantal bestaande wetten:
• Welzijnswet
• Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
• Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ (o.a mantelzorgondersteuning, diensten bij
wonen met zorg)
• De Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ
• De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) uit de Wet Collectieve Preventie
Volksgezondheid (WCPV)
Voor wie
De Wmo is bedoeld voor burgers die drempels ervaren in hun deelname aan de maatschappij. Het is een grote, diffuse groep van ongeveer 2,5 miljoen mensen. Tien procent
van de Nederlandse bevolking heeft een min of meer structurele ondersteuning nodig
vanuit de Wmo en vijf procent heeft die incidenteel of kortdurend nodig. Het gaat vooral om mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking. Maar ook om
mensen met psychosociale of materiële problemen en mensen die op meerdere terreinen problemen ervaren. Verder regelt de Wmo de ondersteuning van jongeren met
opgroeiproblemen en ouders met opvoedingsproblemen, de ondersteuning van mantelzorgers en de ondersteuning van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.
Prestatievelden
De landelijke overheid heeft in de Wmo een aantal kaders vastgelegd. Deze kaders worden de “prestatievelden” genoemd. De Wmo bepaalt dat gemeenten hun beleid op deze
prestatievelden moeten vaststellen in een beleidsplan. Dit plan stelt de gemeente één
keer in de vier jaar op.
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Prestatievelden

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien
en van ouders met problemen met opvoeden.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem.
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud
van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
7. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld.
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Ketensamenwerking
Gemeenten krijgen door de Wmo de mogelijkheid een meer samenhangend beleid te
ontwikkelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Veel gemeenten kiezen er voor
om het Wmo-beleid in samenhang met de nota lokaal gezondheidsbeleid (collectieve
preventie en volksgezondheid) te ontwikkelen.
Ketensamenwerking is belangrijk om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren,
vooral aan kwetsbare burgers die zijn aangewezen op een samenhangend aanbod van
diensten. Bij het inrichten van ketens is de vraag van de cliënt het uitgangspunt. Daarom
is ook de relatie van de Wmo met aanverwante wetgeving van belang. In de bijlage
‘Wmo in context’ (zie pagina 45) wordt de relatie van de Wmo met de AWBZ, de WCPV
en de Zorgverzekeringswet (eerstelijnszorg) toegelicht.
Verantwoording
De overheid geeft met de Wmo invulling aan de sturingsfilosofie waarin de kaders landelijk worden bepaald, maar waarbinnen lokale beleidsvrijheid bestaat. Betrokkenheid van
burgers bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid
is een uitgangspunt van de Wmo. De verantwoording over het gevoerde beleid wordt dus
niet verticaal geregeld, richting het Rijk, maar horizontaal, richting de burger. De bedoeling is dat de besluitvorming transparant verloopt en dat de bereikte resultaten inzichtelijk worden gemaakt, ook in vergelijking met andere gemeenten (bench-marking).
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Invoering Wmo

De Wmo is op 1 januari 2007 ingevoerd. In de voorbereiding op de Wmo zijn gemeenten vooral druk bezig geweest met de overheveling van de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ en
het opstellen van beleidskaders. Veel gemeenten zien 2007 als overgangsjaar en zullen in de
loop van 2007 het eerste vierjarig beleidsplan vaststellen.
Meer informatie over de Wmo en de invoering van de wet is te vinden op de landelijke website
van VWS en de VNG: www.invoeringwmo.nl. Op deze website is ook een “gereedschapskist”
opgenomen met handreikingen voor de verdere uitwerking van de Wmo. Een van de handreikingen gaat over “ketensamenwerking”. De website van het ministerie van VWS www.infowmo.nl bevat allerlei publieksinformatie.
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Cliëntenparticipatie en de Wmo
Gemeenten zijn in de Wmo verplicht inwoners en georganiseerde groepen, zoals
cliëntenorganisaties van gehandicapten en chronisch zieken, te betrekken bij het
opstellen van het Wmo-beleid. In veel gemeenten worden Wmo-adviesraden geïnstalleerd, waarin mensen vanuit verschillende bewoners- en cliëntengroeperingen
zijn betrokken. De regionale of provinciale cliëntenorganisaties aangesloten bij
Zorgbelang Nederland ondersteunen de lokale Wmo-raden door het bieden van
scholing, actuele informatie en advies. Ook hebben cliëntenorganisaties meldpunten waar mensen hun ervaringen met de Wmo kunnen laten registreren.
Wmo-adviesraden
Herma Vermeulen, projectleider Lokaal Centraal, stimuleringsprogramma cliëntenparticipatie Wmo in de provincie Utrecht: ‘Tot nu toe zijn de gemeenten vooral
bezig met het inrichten van de structuur voor burgerparticipatie, zoals het oprichten van lokale Wmo-adviesraden. Inhoudelijk ging het in de aanloop tot 1 januari
2007 vooral over de aanbestedingsprocedure van de huishoudelijke hulp en de ver-

Aandacht voor eerste lijn zal toenemen
ordeningen individuele voorzieningen. Ik verwacht dat in 2007 de aandacht voor
mogelijkheden van de eerste lijn zal toenemen. Onlangs heb ik de eerste vraag
gehad over de visie van huisartsen op de Wmo’.
Cliëntenpanel
Herma Vermeulen adviseert ook de aanbieders van wonen, welzijn en zorg. ‘Als je
goed wilt inspelen op wat er bij mensen in de wijk leeft, als je mensen wilt betrekken bij het vormgeven van wonen, welzijn en zorg is het belangrijk een wisselwerking te hebben met de mensen die er wonen’, is haar overtuiging. ‘Dus veel zorgaanbieders komen bij ons met vragen over cliëntenparticipatie en het doen van
onderzoek naar de vraag en behoefte van cliënten. Dat kan bijvoorbeeld door in
de wijk een Cliëntenpanel te starten. We denken daarbij niet aan een vaste groep
mensen die we vragenlijsten laten invullen. Voor bepaalde onderwerpen kunnen
we tijdelijke panels samenstellen of groepsgesprekken organiseren. En we zullen
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niet alleen vragen naar individuele ervaringen of wensen, maar we kunnen ook een
klankbord samenstellen voor beleidsmatige kwesties of een testpanel voor een
brochure.’

Wisselwerking tussen
zorgaanbieders en wijkbewoners
Meer informatie
Meer informatie over cliëntenparticipatie en de Wmo, de adressen van
Zorgbelangorganisaties en hun regionale Wmo-meldpunten staan op www.zorgbelang-nederland.nl. De landelijke koepels van ouderen, mensen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap of met een chronische ziekte hebben een landelijk meldpunt voor de Wmo geopend: www.meldpuntwmo.nl.
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Wmo bekeken door de eerste lijn
De invoering van de Wmo is nog pril. Gemeenten kunnen 2007 gebruiken als overgangsjaar waarin zij het Wmo-beleid ontwikkelen, afspraken maken met partijen en aanbestedingsprocedures uitvoeren. Veel vraagstukken over verantwoordelijkheden en mogelijkheden, samenwerking en financiering zijn nog niet uitgekristalliseerd. Zeker ook waar
het gaat om de raakvlakken tussen eerstelijnszorg en de Wmo.
Eerstelijnsorganisaties kunnen de invoering van de Wmo aangrijpen om te reflecteren op
de eigen rol en mogelijkheden. De Wmo als aangrijpingspunt om de visie op gezondheid,
welzijn en preventie te verbreden en de samenhang daartussen. De Wmo biedt mogelijkheden om de positie van de eerste lijn in de verbinding van medische en sociale systemen (zorg en welzijn) in de wijk te versterken en kan een impuls zijn voor meer samenwerking met andere sectoren. Eerstelijnszorgverleners kunnen in relatie tot verschillende prestatievelden een belangrijke signalerings- en gidsfunctie vervullen en de Wmo
biedt eerstelijnsorganisaties mogelijkheden om zich te profileren als actieve spil en centrale locatie in de wijk.

Raakvlakken Wmo en eerstelijnszorg
Prestatievelden

1 Leefbaarheid en sociale samenhang
2 Preventieve ondersteuning jeugd
3 Informatie, advies en cliëntondersteuning
4 Mantelzorg en vrijwilligers
5 Bevorderen maatschappelijke participatie

6 Verlenen individuele voorzieningen
7 Maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang
8 OGGZ
9 Ambulante verslavingszorg

Eerstelijnszorg

Stads- en wijkontwikkeling,
woonservicezones, gezamenlijke huisvesting
Geïntegreerde ouder-en-kindzorg
Loketten, sociale kaart, informatie- en
gidsfunctie
Signalering, gidsfunctie
Ketensamenwerking, integrale netwerken in
de wijk (verbinding medisch-sociaal)
Gezondheidsbevordering (gezondheid en
gedrag, actieve leefstijl)
Psychosociale zorg (eerstelijns-GGZ)
Signalering, gidsfunctie
Indicatiestelling
Signalering, gidsfunctie
Sociaal-medische zorg (eerstelijns-GGZ)

13

Het voorgaande schema geeft een overzicht van de raakvlakken tussen de Wmo-prestatievelden en de eerstelijnszorg. Verschillende prestatievelden hangen nauw samen (bijvoorbeeld de prestatievelden 1 en 5) en thema’s in de eerstelijnszorg kunnen raakvlakken hebben met meerdere prestatievelden. Dat betekent dat de koppeling van prestatievelden aan eerstelijnsfuncties en werkzaamheden in het schema indicatief moet worden
gezien.
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Uit de praktijk
Om de raakvlakken tussen de Wmo-prestatievelden en eerstelijnszorg te illustreren hebben we voorbeelden geïnventariseerd uit de praktijk van de leden van de LVG. Aan de
inventarisatie hebben 18 samenwerkingsverbanden en 14 regionale ondersteuningsorganisaties (ROS’en) meegewerkt.
Voor een deel gaat het in de voorbeelden om bestaande functies en werkzaamheden op
grond van gemeentelijke wet- en regelgeving die in de Wmo zijn gebundeld. In sommige voorbeelden is er al een verbinding met het Wmo-beleid van de gemeente gelegd.
Andere voorbeelden hebben die relatie met het gemeentelijk beleid (nog) niet. In sommige gevallen is daarover overleg of is die intentie aanwezig.
De voorbeelden laten zien dat de aard van de rol die de eerstelijnsorganisaties en eerstelijnszorgverleners kunnen hebben, heel verschillend kan zijn. Als participant in beleidsontwikkeling (wijk- en buurtbeleid), als locatie voor een voorziening of aanbod (denk
aan het Wmo-loket), met een signalerings- of gidsfunctie (op cliëntniveau en collectief
niveau), of als (mede)aanbieder van programma’s en activiteiten.

Samenwerkingsverbanden en ROS’en

In de samenwerkingsverbanden werken verschillende disciplines samen. Zij bieden een multidisciplinair, samenhangend zorgaanbod aan gemiddeld zo’n 10.000 patiënten in de directe
omgeving (wijk, buurt, dorp). ROS’en zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij bieden beroepsbeoefenaars in de eerstelijnszorg ondersteuning. Er zijn 22 ROS’en en zij vormen een landelijk
dekkend netwerk. Zij hebben samen een jaarlijks budget van ca. € 20 miljoen. De ondersteuning is regionaal bepaald en richt zich vooral op implementatie van kwaliteitsbeleid, behoud van
continuïteit van zorgverlening en versterking van de mono- en multidisciplinaire samenwerking.
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WIJKONTWIKKELING

Prestatieveld 1

1

Leefbaarheid en sociale samenhang

De opdracht aan gemeenten om sociale samenhang en leefbaarheid te bevorderen is
ruim en breed in de Wmo geformuleerd. Een van de uitgangspunten is hierbij niet alleen
professionele organisaties te betrekken, maar ook de bewoners zelf. Geïntegreerd wijken buurtbeleid gecombineerd met clustering van zorg- en welzijnsfuncties in de wijk en
op één locatie zijn hiervan voorbeelden.
Uit de inventarisatie onder de leden van de LVG komt naar voren dat veel ROS’en en
samenwerkingsverbanden betrokken zijn bij integrale beleidsontwikkeling wonen, welzijn en zorg in wijken, gezamenlijke huisvesting en de ontwikkeling van woonservicezones, of bij de realisatie daarvan.
Zorgvisie nieuwbouwwijk Warande Lelystad
Het gemeentebestuur in Lelystad heeft begin 2007 de zorgvisie voor de nieuwbouwwijk
Warande vastgesteld. De Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra in Lelystad
(SSGL) zijn in een beginstadium door de gemeente betrokken bij de plannen. Frank
Teunissen, directeur van SSGL: ‘De gemeente heeft een breed uitnodigingenbeleid
gehanteerd bij de start van de visieontwikkeling. Wat begon als een zorgvisie is inmiddels
verbreed. Het beeld dat wordt nagestreefd , is een “Zorg- en welzijnsplein”. Of dat ook
gezamenlijke huisvesting betekent, moet zich nog uitkristalliseren. De nieuwe wijk biedt
mogelijkheden voor doorbraken tussen eerste- en tweedelijnszorg. Het biedt ook de
kans op verbinding met de Wmo-velden. Ik vind dat de eerste lijn hierin een centrale rol
heeft. Maar ook welzijn, we moeten niet alles medicaliseren. Eenzaamheid los je op met
de stimulans om naar een toneelclub te gaan of een vrijwilliger die iemand bezoekt. De
vrijwilligersorganisaties voor praktische en terminale thuiszorg zijn binnen onze koepel
ondergebracht. Daardoor creëer je makkelijker linken tussen formele en informele zorg’.
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GEÏNTEGREERDE OUDER-EN-KINDZORG

Prestatieveld 2

2

Preventieve ondersteuning jeugd

Partners in geïntegreerde ouder-en-kindzorg zijn gemeenten, verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus en instanties op het terrein van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Gemeenten kunnen vanuit het Wmo-beleidsveld
Jeugd bijdragen aan de signalering, opvoedingsondersteuning en coördinatie van zorg.
In Amsterdam is het concept Ouder-en-Kindcentra ontwikkeld, een herkenbare plek in
de buurt waar ouders terecht kunnen met alle vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van hun kind. In de periode vanaf zo vroeg mogelijk in de zwangerschap tot het moment dat hun kind naar de basisschool gaat. Een vroege signalering
van risicogezinnen, bij voorkeur vanaf het begin van de zwangerschap, moet aansluiten
op de vervolgzorg van onder meer de Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) en
de opvoedingsondersteuning.
Een mogelijkheid is de ouder-en-kindzorg onder te brengen in een gezondheidscentrum.
Ouder-en-kindzorg in gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Eind 2006 is de verbouwing gestart van de Leonarduskerk in Helmond tot een gezondheidscentrum. In het gezondheidscentrum zullen huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere eerstelijnsdisciplines gaan werken. En er worden plannen ontwikkeld
voor geïntegreerde ouder-en kindzorg in het centrum. Martien Waals, bestuurslid van de
Stichting ter Facilitering Gezondheidscentrum Leonardus: ‘De thuiszorgorganisatie heeft
het initiatief genomen om met het gezondheidscentrum, de gemeente en de GGD de
ouder-en-kindzorg in het nieuwe gezondheidscentrum onder te brengen. We willen gaan
werken volgens het brede concept zoals ontwikkeld in Amsterdam. Verloskundigen,
huisartsen, de jeugdgezondheidszorg van GGD en thuiszorg zijn enthousiast en hebben
hun medewerking toegezegd. De gemeente onderzoekt nu of zij in het kader van de
Wmo aansluiten en financiën beschikbaar stellen voor opvoedingsondersteuning in het
centrum. Dan kunnen we de hele keten van preventie, medische en verloskundige zorg
tot psychosociale zorg en opvoedingsondersteuning voor kinderen en hun ouders in het
nieuwe centrum aanbieden’.
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INFORMATIE EN ADVIES

Prestatieveld 3

3

Informatie, advies en cliëntondersteuning

Veel gemeenten richten in het kader van de Wmo loketten in voor informatie en advies.
In het loket vindt ook vraagverheldering plaats. Soms ook de indicatiestelling (bij enkelvoudige zorgvragen) en bemiddeling tussen zorgvraag en zorgaanbod. In veel gemeenten bestonden al loketten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. In andere gemeenten is de Wmo de aanleiding tot de inrichting van een nieuw loket. De bestaande loketten worden verbreed op basis van de prestatievelden van de Wmo, bijvoorbeeld door
het steunpunt mantelzorg daarin onder te brengen. De locatie van de Wmo-loketten is
divers en kan in grote steden ook per wijk verschillen, omdat wordt aangesloten bij
bestaande initiatieven en mogelijkheden. Wmo-loketten worden bijvoorbeeld ondergebracht bij een welzijnsorganisatie, woonzorgcentrum of de bibliotheek. Soms is het
Wmo-loket onderdeel van een eerstelijnscentrum. Uit de inventarisatie onder de LVGleden komt naar voren dat de ROS’en en een aantal samenwerkingsverbanden betrokken zijn bij de ontwikkeling van een Wmo-loket en sommige samenwerkingsverbanden
zetten in op een loket in het eigen centrum.
Wmo-loket gezondheidscentra Rotterdam
Stichting Boog, koepel van gezondheidscentra in Rotterdam, heeft twee Wmo-loketten
ontwikkeld en een derde is in voorbereiding. In een van de wijken is het loket gevestigd
op de begane grond van het gezondheidscentrum. Een loket in een andere wijk gaat
spreekuren houden in het gezondheidscentrum. Gert-Jan van der Hout, projectleider
van Stichting Boog: ‘De plek van het loket in het gezondheidscentrum heeft een meerwaarde, voor patiënten en zorgverleners. Onze verwachting was dat met de komst van
het loket de vragen over voorzieningen bij de huisartsen zouden verminderen. Dat blijkt
niet zo te zijn. Maar voor huisartsen is het wel veel makkelijker mensen door te verwijzen naar het loket, ze zijn er minder tijd mee kwijt. Indien nodig weten de zorgverleners
en medewerkers van het loket elkaar makkelijk te vinden. En voor patiënten werkt het
snel en laagdrempelig: ze kunnen na doorverwijzing door de huisarts of andere zorgverleners direct terecht bij het loket in hetzelfde gebouw’.
Loket Z Tilburg
De gemeente is initiatiefnemer van Loket Z, het Wmo-loket in Tilburg. Het loket heeft
een brede doelstelling: cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen terecht voor
informatie en advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning.
De gemeente Tilburg werkt in Loket Z samen met vele instellingen. ROS ROSE en eerstelijnsorganisaties uit de stad zijn bij de ontwikkeling van Loket Z betrokken. John
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Mentink, regio-advisieur van ROSE: ‘De gemeente opent vestigingen in verschillende
wijken in de stad. Het loket is tevens online bereikbaar voor het stellen van vragen en
voor sociale kaart informatie. De loketten zitten niet in de gezondheidscentra in de wijken maar op diverse locaties, zoals bij een woonzorgcentrum. We kijken nu samen met
de gemeenten hoe we de kennis van eerstelijnszorgverleners over de Wmo en de betrokkenheid bij het loket kunnen vergroten. Vanuit de ROS onderzoeken we in samenwerking met de gemeente of we een geaccrediteerde bijscholing voor eerstelijnszorgverleners over de Wmo en de werkwijze van Loket Z kunnen aanbieden. Inmiddels hebben we
ook contact gezocht met het Centraal Indicatieorgaan Zorg over mogelijkheden vanuit
het CIZ om hierbij te helpen’.
Allochtone zorgconsulent Gouda
In ruim twintig steden in Nederland zijn allochtone zorgconsulenten werkzaam, met
name in de eerstelijnszorg. Ze geven voorlichting in individuele gesprekken of gezamenlijk met de zorgverlener, groepsvoorlichting en adviseren zorgverleners over cultuurspecifieke vragen. De consulenten geven extra uitleg, informeren over voorzieningen en
verwijzen. Gezondheidscentrum Goverwelle in Gouda heeft twee allochtone zorgconsulenten in dienst. De consulentenfunctie wordt structureel gefinancierd door de zorgverzekeraar, een kleiner deel financiert de gemeente en ook het centrum zelf draagt bij.
Directeur Marja Dijkstra: ‘De Wmo biedt de mogelijkheid de bijdrage van de gemeente
te formaliseren. Daarover zijn nog geen afspraken, maar ik ga er vanuit dat dit gaat lukken. Nu komt de gemeentelijke financiering vanuit het flankerend ouderenbeleid. We
zijn erg enthousiast over de consulentenfunctie. De deskundigheid van de consulenten
ligt in het voorlichten, uitleggen hoe medicatie werkt, mensen stimuleren tot therapietrouw, en dergelijke. De zorgconsulent is bij ons de centrale spil bij leefstijlprogramma’s.
Zij hebben veel kennis over mensen in achterstandssituaties. Dat is deskundigheid en
ervaring die we willen inzetten voor een bredere groep patiënten, onafhankelijk van de
herkomst. Dus ook voor autochtone groepen’.
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INTEGRALE NETWERKEN

Prestatieveld 5

5

Bevorderen van maatschappelijke participatie

Integrale netwerken hebben tot doel de zorg en dienstverlening rond een cliënt af te
stemmen. Daarmee wordt bijgedragen aan het algemene en brede beleidsveld in de
Wmo om maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen. De afstemming vindt
plaats in teams van professionals uit verschillende disciplines en/of sectoren binnen een
wijk.
Wijknetwerk in Vathorst Amersfoort
Aan de noordoostkant van Amersfoort wordt de VINEX-wijk Vathorst gebouwd. Er
komen zo'n 11.000 woningen. In 2003 startte het gezondheidscentrum Arcanum op een
tijdelijke locatie in de wijk. Barend van Dijk, directeur van Arcanum: 'In de zorg ligt de
focus op de individuele patiënt. De community benadering in de Wmo stelt andere eisen
aan de eerste lijn. De vraag is welke rol de eerste lijn kan hebben in het bouwen van een
sociale structuur in een wijk, het signaleren van problemen in de wijk en het meedenken
over oplossingen op wijkniveau.
In Vathorst is eenzaamheid een belangrijk probleem. Dat hoor ik in het overleg van het
wijkbeheerorgaan waaraan de welzijnsorganisatie, de gemeente, de kerken en andere
lokale organisaties deelnemen. Daar worden problemen in de wijk gesignaleerd.
Binnen Arcanum willen we een nieuwe aanpak ontwikkelen voor de patiënten met complexe zorgvragen (medisch, psychosociaal als wel een combinatie van beiden). In deze
gevallen hebben we te maken met een netwerk van hulpverleners. Mede door de Wmo
is dit netwerk aan een grote dynamiek onderhevig. Vandaag is dit je samenwerkingspartner, over enige tijd een ander. We zijn in het centrum een werkgroep gestart die bekijkt
hoe we de problematiek van deze patiënten in een steeds veranderende omgeving kunnen benaderen. Dit vraagt om een dynamisch denkmodel, waarbij de sociale context een
belangrijke plaats inneemt. De relatie met welzijn komt daarbij duidelijk in beeld. Uit die
samenwerking kunnen we nog veel meer halen'.
Integraal team Stedenwijk Almere
Wil van der Heijden, locatiemanager van gezondheidscentrum de Schakel in Almere, is
samen met de welzijnsstichting De Schoor en de locatiemanager van zorgcentrum De
Kiekendief, initiator van het “Integraal team Stedenwijk”. Het doel van het integrale
team is de zorg rondom een cliënt af te stemmen, waardoor mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente is wel betrokken bij de ontwikkeling van
het model van het Integraal team, maar heeft verder geen rol gespeeld in de facilitering.
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Wil van der Heijden: ‘Binnen het gezondheidscentrum kwam ik tot de conclusie dat de
zorg die wij leverden voor een deel van onze populatie niet afdoende is. Daarvoor hebben wij de andere partijen binnen de wijk nodig, zoals welzijn, politie, scholen, vrijwilligers, etc. In 2004 zijn wij daarom gestart om die partijen samen te brengen, inclusief de
bewoners zelf. In het integrale team vindt afstemming plaats over de zorg- en dienstverlening op allerlei terreinen. Op dit moment leveren de gezondheidscentra bijvoorbeeld
de medische zorg voor de bewoners van de woonvoorzieningen voor gehandicapten. In
verschillende gezondheidscentra is één van de huisartsen hiermee belast. In ons centrum
onderhoudt de huisarts ook de contacten met de organisaties die de bewoners begeleiden.’
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GEZONDHEID EN GEDRAG

Prestatieveld 5

5

Bevorderen van maatschappelijke participatie

De aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering in de eerstelijnszorg neemt
sterk toe. Uit de inventarisatie onder LVG-leden komt naar voren dat samenwerkingsverbanden en ROS’en vooral op het gebied van bewegen en actieve leefstijl programma’s
aanbieden of daarbij ondersteunen. De landelijke overheid stimuleert deze ontwikkeling
met subsidie voor pilots ketenaanpak in gezondheidscentra (Nationaal Actieplan Sport
en Bewegen) waaraan verschillende samenwerkingsverbanden deelnemen. In de programma’s zijn empowerment en participatie centrale begrippen. De programma’s vormen de verbinding tussen de spreekkamer en actief zijn in de wijk. Samen met welzijnsen sportorganisaties wordt bijgedragen aan maatschappelijke participatie van de deelnemers.
“Beweeg je beter” Amsterdam
In opdracht van het Amsterdams achterstandsfonds van huisartsen (AOF) voert de ROS
St. 1ste Lijn Amsterdam het programma “Beweeg je Beter”uit. Aan het programma doen
eerstelijnszorgverleners in negen Amsterdamse achterstandswijken mee. ‘Beweeg je
Beter’ gaat uit van de GG/ZZ visie (gezondheid en gedrag/ziekte en zorg). Deze visie is
ontwikkeld door gezondheidscentrum Venserpolder in Amsterdam en vormt de basis
voor het bewegingsprogramma Big!Move. De bedoeling is dat deelnemers letterlijk en
figuurlijk in beweging komen. De programma’s zijn erop gericht dat deelnemers plezier
krijgen in bewegen en actiever worden. Gezondheidscentrum Venserpolder verzorgt op
verzoek trainingen op locatie voor de groepsbegeleiders. Joke ter Harmsel, projectleider:
‘Deze programma’s zijn bedoeld voor mensen waar de huisartsen met de gebruikelijke
benadering en advisering over gezond gedrag niets bereiken. De ingang is de zorg maar
het uiteindelijke doel is gedragsverandering en participatie. Dat is de Wmo! Dat betekent dus ook dat de gemeente in beeld komt voor financiering van een deel van het programma. Daarover worden dit jaar gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraar en de
gemeente Amsterdam.’
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SOCIAAL-MEDISCHE ZORG

Prestatieveld 7
Prestatieveld 8
Prestatieveld 9

7-8-9

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
OGGZ
Ambulante verslavingszorg

Deze prestatievelden richten zich op mensen met problematiek in de thuissituatie, verslaving en psychiatrische problemen, of een combinatie daarvan. Groepen waar ook de
eerstelijnszorg mee te maken heeft. De eerstelijns-GGZ raakt de OGGZ. Eerstelijnszorgverleners kunnen een signalerende rol hebben, zoals in de signalering van huiselijk
geweld of verslaving. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden die eerstelijnszorg bieden aan deze groepen, bijvoorbeeld een huisartsenspreekuur in een centrum voor daklozen.
Netwerken eerstelijns-GGZ en OGGZ Limburg
In de bestaande OGGZ netwerken in Limburg zijn, met uitzondering van het maatschappelijk werk, de eerstelijnsdisciplines over het algemeen niet betrokken. ROS Beyaart zet
zich actief in om de OGGZ-netwerken met de eerstelijns-GGZ netwerken te verbinden.
Hilde Glessner, regiocoördinator GGZ: ‘Onze opdracht is om strategische structuren te
ontwikkelen rond eerstelijns-GGZ. Dat doen we bottom-up. Er bestaan al veel stuurgroepen en andere overlegvormen, al dan niet onder regie van de gemeente. We gaan
uit van wat er al is en gaan op zoek naar wat partners bindt. Dan kom je automatisch ook
terecht bij de OGGZ. De OGGZ en eerste lijn hebben voor een deel te maken met
dezelfde doelgroepen: ouderen, zorgmijders, mensen die te maken hebben met huiselijk
geweld. Daarom vinden we het belangrijk om een koppeling te leggen, strategische allianties te realiseren. Dat is wel complex. Wat helpt is dat we in opdracht van de provincie
een ronde maken langs gemeenten om de relaties tussen gemeentelijke beleid en eerstelijnszorg in kaart te brengen. Daardoor krijgen we een goed beeld van de ontwikkelingen
binnen gemeenten. We zijn nu in de fase van opbouw, maar ik denk dat een versterking
van de relatie tussen eerste lijn en OGGZ veel kan opleveren’.
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Samenwerking tussen gemeenten en
eerstelijnsorganisaties
Elkaar vinden in het kader van het gemeentelijk Wmo-beleid vraagt om een goede
samenwerkingsrelatie tussen gemeente en eerstelijnsaanbieder. Eind jaren negentig
kreeg de betrokkenheid van gemeenten bij de eerste lijn in veel plaatsen een impuls door
het ontstaan van een capaciteitstekort van met name huisartsen. Gemeenten gingen zich
actiever bemoeien met het vestigingsbeleid. Zij zochten samen met de lokale zorgverleners naar oplossingen voor het groeiende aantal mensen zonder huisarts of voor het te
verwachten huisartsentekort. Het beleid in veel gemeenten om (wijkgericht) wonen,
welzijn en zorg te verbinden, betekende eveneens een stap in de samenwerking tussen
de eerste lijn en gemeente. Er kwamen initiatieven voor gezamenlijke huisvesting met
andere aanbieders in zorg, wonen en welzijn. En meer recent leidt de toenemende aandacht voor preventie in de zorg tot veel initiatieven van eerstelijnsorganisaties op het
gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Activiteiten die interessant kunnen
zijn voor het lokale gezondheids- en Wmo-beleid.
Keuze en ambitie
De Wmo kan de samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnsorganisaties een verdere impuls geven. Dit hangt mede af van de keuzes die gemeenten maken bij de invulling
van het Wmo-beleid. Ziet de gemeente de Wmo als een mogelijkheid om belangrijke
lokale kwesties aan te pakken, of vooral als een wettelijk verplichting? Hoe vult de
gemeente de Wmo in, richt ze zich op alle prestatievelden? Over welke middelen, capaciteit en samenwerkingsrelaties beschikt de gemeente? En welke maatschappelijke opgaven stelt de gemeente centraal? En in hoeverre zien eerstelijnsorganisaties voor zichzelf
een rol weggelegd in relatie tot het Wmo-beleid?

Goede samenwerkingsrelatie gemeente en eerste
lijn biedt veel potentieel
Op dit moment kan nog geen duidelijk beeld worden gegeven over de keuzen die
gemeenten en eerstelijnsorganisaties maken en hoe die lokaal uitpakken voor de samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en de eerste lijn. Dit zal de komende jaren duidelijker
worden.
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Een blik op de praktijk
Om een beeld krijgen van de visie en de mogelijkheden van samenwerking zijn betrokkenen in drie gemeenten geïnterviewd. Deze drie voorbeelden uit de lokale praktijk
geven een beeld van de ervaringen, de mogelijkheden en belemmeringen van samenwerking tussen eerstelijnsorganisaties en gemeenten en het toekomstperspectief in het
licht van de Wmo.

Interviews verschillende praktijksituaties

Utrecht
Over de complexe realiteit en mogelijkheden in de achterstandswijk Hoograven in de stad
Utrecht.
Alkmaar
Over de visie van de gemeente op de rol van de eerste lijn in het lokale beleid en de positie van
de ROS in de verbinding van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van eerstelijnszorg.
Twenterand
Over de totstandkoming van de verbinding van welzijn en zorg op het platteland in de gemeente Twenterand.
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GEMEENTE UTRECHT

Gemeente Utrecht
285.000 inwoners
wijk Hoograven
15.000 inwoners
Eerstelijnszorg in Hoograven
Gezondheidscentrum, Hoed, fysiotherapiepraktijken
In ontwikkeling: Hart van Hoograven (winkels, woningen en buurtcentrum) en woonservicezone
Nieuw Plettenburg (gezondheidscentrum, psychosociale zorg, verpleging en verzorging, consultatiebureau)
Geïnterviewden
Corrie de Goede, directeur gezondheidscentrum Hoograven
Pauline Kors, projectleider Versterking Eerstelijnszorg GG&GD Utrecht

Corrie de Goede, directeur van het gezondheidscentrum in Hoograven, constateert dat
er veel psychosociale problematiek is onder bewoners is de wijk. ‘Veel gezondheidsproblemen zijn nauw verbonden met allerlei andere problemen: in de gezinssituatie, met
financiën en in de woonomgeving. Dat legt een grote druk op zorgverleners. Wil je overeind blijven dan zul je dat samen moeten doen, met elkaar de wijk vooruit helpen.’
Hoograven is een van de vier wijken in Utrecht die in het kader van het grotestedenbeleid extra inzet en middelen krijgen om de gezondheid van de bewoners te verbeteren.
De Goede vertelt dat de wijk de laatste jaren een aantal positieve impulsen heeft gekregen. Structurele voorzieningen, zoals een “Richard Krajicek playground”, de plannen
voor het voorzieningencentrum “Hart van Hoograven” en woonservicezone Nieuw
Plettenburg. ‘Hoograven heeft altijd een goede samenwerkingsstructuur gehad. Maar
impulsgelden en projecten moeten de kans krijgen om te beklijven, je bent een paar jaar
bezig om innovaties in de structuur in te bedden. En als er dan verbeteringen optreden,
duurt het lang voordat die nieuwe werkelijkheid daadwerkelijk tussen de oren zit. Je hebt
ook last van de beeldvorming over achterstandswijken.’
Wijkconferentie
Het gezondheidscentrum heeft de afgelopen jaren twee keer een wijkconferentie georganiseerd om de verbondenheid en samenwerking tussen organisaties en zorgverleners
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in de wijk te versterken. ‘Je organiseert ontmoeting. Dat klinkt simpel, maar het is basaal,
cruciaal zelfs, dat zorgverleners weten wat er gebeurt in de wijk en welk gezicht waarbij
hoort. Iedereen was verbaasd over het aantal projecten in de wijk’.
Pauline Kors, projectleider Versterking Eerstelijnszorg in Hoograven vanuit de GG&GD
is enthousiast over het initiatief van het gezondheidscentrum. ‘Als gemeente willen we
het proces van samenwerking in de wijken ondersteunen. Wij zijn daarin niet leidend,
maar ondersteunen de initiatieven van zorgaanbieders in de wijk.’
Samenspel
Corrie de Goede is ambivalent over deze houding van de gemeente. ‘Ik heb goede contacten met de medewerkers van de gemeente die in deze wijk actief zijn; er is bereidheid
om mee te denken en te doen. Ik vind de gemeente heel relevant voor het ontwikkelen
van effectief beleid in de wijk. Ze beschikt over veel gegevens. De afdeling epidemiologie
van de GG&GD heeft bijvoorbeeld tijdens de wijkconferentie een presentatie gegeven

Wijkconferentie: een georganiseerde ontmoeting
met de cijfers over de gezondheid van de wijkbewoners. Tegelijkertijd mis ik duidelijkheid
over hoe de gemeente de eigen rol ziet in het versterken van de samenwerking in de wijk.
Ook mis ik een eenduidige inzet vanuit de verschillende gemeentelijke diensten. Een functionele benadering en duidelijkheid over wat men bereid is te investeren.’ De Goede heeft
een duidelijke wens. ‘Eerst werken aan een gezamenlijke analyse van de knelpunten in de
wijk, met daarbij een plan van aanpak! Nu ontwikkelt iedereen eigen beleid en gaan we
vervolgens kijken hoe we dat aan elkaar kunnen haken. Ik mis beleid op wijkniveau waardoor je op dat niveau met geld kunt sturen en niet alleen met losse projecten.’
Pauline Kors herkent de behoefte aan een meer probleemgerichte benadering in de wijk.
‘Ik vind dat zeker de moeite waard, maar het is lastig. Niet alle neuzen krijg je makkelijk
dezelfde kant op. Sommige zorgverleners leggen de verantwoordelijkheid bij ons om
zaken te regelen en dat werkt niet. Veel verantwoordelijkheden ten aanzien van de zorg
liggen niet bij ons. Het is zoeken naar je rol in dit samenspel van gemeente, aanbieders
en zorgverzekeraar. Over en weer uitgaan van een gezamenlijk verantwoordelijkheid.’
Betrokkenheid eerste lijn
Het gemeentelijk Wmo-beleid is in Utrecht volop in ontwikkeling. Pauline Kors ziet de
eerste lijn daarbij als een samenwerkingspartner. ‘We bevinden ons nog in een heel
oriënterende fase. Tot nu toe zijn we met de eerste lijn in Hoograven vooral bezig
geweest met huisvesting en de ontwikkeling van de woonservicezone in de wijk.
Daarvoor is nu groen licht. Nu komen meer inhoudelijke thema’s naar voren.’ Een van de
speerpunten van de gemeente Utrecht voor de komende jaren is de verbinding van wel-
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zijn en zorg. Dus de rol van de eerste lijn bij preventie en gezondheidsbevordering. ‘Ook
denken we dat de eerste lijn een belangrijke rol kan spelen in het signaleren van overbelasting bij mantelzorgers en het toeleiden van mensen naar de steunpunten voor mantelzorgers’, zegt Pauline Kors.
Problematisch
Naast de impulsen die de Wmo kan bieden, ziet Corrie de Goede ook problematische
kanten. ‘Het is zonde als de energie gaat zitten in het praten over posities en verantwoordelijkheden. En als een lage kostprijs belangrijker is dan kwaliteit. Een schoonmaakbedrijf
heeft weinig te maken met integraal beleid. Dat zou de gemeente moeten meenemen in
het competentieprofiel voor huishoudelijke hulp bij de aanbesteding.’ Een ander raakvlak tussen de eerste lijn en de Wmo ziet Corrie de Goede in de OGGZ. ‘Het gaat om
mensen in een slechte gezondheidssituatie. Dat raakt direct de eerstelijnszorg.’
Boegbeelden
De ontwikkeling van Wmo-loketten is in Utrecht al in een verder gevorderd stadium. De
gemeente Utrecht kiest voor aansluiting bij bestaande initiatieven. In Hoograven komt
het loket daarom niet in het gezondheidscentrum, in een andere wijk wel. Corrie de
Goede ondersteunt deze benadering. ‘Fysiek bij elkaar zitten is niet per se noodzakelijk.
Het is belangrijk om aan te sluiten bij initiatieven van partijen die bereid zijn over de
schutting heen te kijken, en dat kan in wisselende samenstellingen.’ Geen vaste structuren, maar dynamiek. Volgens de Goede zijn er wel een paar centrale actoren in een wijk
nodig. ‘Maar ook dat kan per wijk verschillen. In Hoograven bijvoorbeeld is de zelforganisatie van allochtonen een van die partijen. Wil de eerste lijn een van die centrale spelers in de wijk zijn, dan is voldoende managementcapaciteit nodig. Plus een aantal bevlogen professionals, gouden krachten, die boegbeelden in de wijk kunnen zijn in het kader
van de sociale vernieuwing.’

Project Gezond en wel in de stad

In 2004 en 2005 was de gemeente Utrecht trekker van de G30-werkgroep Versterking eerstelijnszorg. De doelstelling van het project “Gezond en wel in de stad” was het terugdringen
van sociaal-economische gezondheidsachterstanden en het in stand houden van de eerstelijnszorg. De G30 werkgroep heeft een advies uitgebracht aan VWS, vanuit het perspectief van
gemeenten, om te zorgen voor het behoud van toegankelijke eerstelijnszorg in de achterstandswijken. In vervolg hierop is eind 2006 een praktische handreiking voor gemeenten verschenen “Houd de eerste lijn gezond!”
Voor meer informatie: www.utrecht.nl.
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GEMEENTE ALKMAAR

Gemeente Alkmaar
94.100 inwoners
Eerstelijnszorg
Vooral groepspraktijken, enkele solopraktijken, een gezondheidscentrum
Gemeentelijk beleid (lange termijn): woonzorgzones/wijkknooppunten en samenwerkingsverbanden eerste lijn in alle wijken
Geïnterviewden
Jeroen van der Noordaa, directeur ROS ZONhn
Hans de Vries, beleidsmedewerker Zorg gemeente Alkmaar

‘Alkmaar is ambitieus en actief richting de eerstelijnszorg. De gemeente investeert in de
relatie met de eerste lijn en in samenwerkingsprojecten’, aldus Jeroen van der Noordaa,
directeur van de ROS ZONhn in Noord-Holland. ‘Voor ons is die actieve houding van
een gemeente noodzakelijk om een rol te kunnen vervullen in het gemeentelijk beleid.
We kunnen niets met gemeenten die geen visie hebben. Wel kunnen we inspelen op kansen die de gemeente biedt en dan een brug slaan naar de eerstelijnsorganisaties en zorgverleners. Ik zie het als onze rol om het gemeentelijk beleid naar de zorgpraktijk te vertalen, en andersom de praktische ervaringen van zorgverleners in te brengen bij beleidsvorming. Wij weten wat er speelt bij de zorgverleners.’
Samenwerking
Van der Noordaa heeft regelmatig overleg met Hans de Vries, beleidsmedewerker Zorg
gemeente Alkmaar. Op zijn beurt is De Vries enthousiast over de samenwerking met de
ROS: ‘Voor het lokale gezondheidsbeleid is de curatieve sector heel erg nodig. Onze
speerpunten zijn overgewicht en depressie. Het zet geen zoden aan de dijk om alleen in
te zetten op incidentele preventiecursussen zoals “In de put, uit de put” of “Stoppen
met roken”. De eerste lijn is nodig om de doelgroep te bereiken. De komst van de ROS
was voor ons een geschenk uit de hemel. Het betrekken van eerstelijnszorgverleners bij
beleidsvorming is lastig. Een huisarts die met de beste bedoelingen in een stuurgroep zit,
heeft vaak geen ingang naar collega’s en al helemaal niet naar andere disciplines.’ De
ROS ZONhn zit niet námens de huisartsen en andere disciplines aan tafel, maar heeft
een intermediaire rol. ‘De zorgverleners bepalen of ze wel of niet met een project mee-
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doen. En ze zijn actief in de uitvoering van projecten. Een van de huisartsen is bijvoorbeeld projectleider van het diabetesproject.’
De intermediaire rol van de ROS komt volgens Van der Noordaa niet alleen tot uiting op
het lokale niveau, maar ook in de verbinding van het landelijk beleid en lokale uitvoering.
‘De standpunten van beroepsverenigingen en koepels, zoals de KNMG en LHV veranderen. Wij vertalen die standpunten naar de lokale praktijk en de lokale mogelijkheden die
de gemeenten bieden.’
Spanningsveld
De samenwerking tussen de gemeente en de eerste lijn kent ook in Alkmaar beperkingen en belemmeringen. Hans de Vries heeft ervaren dat zorgverleners moeilijk te betrekken zijn bij eenmalige activiteiten. ‘Huisartsen werken graag programmatisch. Het moet
hen een perspectief bieden. Maar een programma start vaak met eenmalige activiteiten.
Op dit punt, het verschil in cultuur, moeten we nog meer naar elkaar toe groeien.’

ROS kan brug slaan tussen gemeente en eerste lijn
Daarnaast speelt beeldvorming volgens hem een rol bij de soms moeizame relatie tussen
lokale overheid en zorgverleners. ‘Het imago van de landelijke overheid –daarmee moet
je zo min mogelijk te maken hebben- straalt op ons af. Aan de andere kant houden
beleidsmakers afstand door ervaringen met claimend gedrag van zorgverleners.’ Van der
Noordaa heeft het idee dat zorgverleners vaak de argumenten “tijd” en “geld” gebruiken, terwijl vooral de kloof tussen het beleid en de praktische insteek van zorgverleners
de oorzaak is. ‘Het is belangrijk dat daar een vertaling van wordt gemaakt, naar beide
kanten. Geef zorgverleners een perspectief van hoe hun bijdrage past in het grotere
geheel. En het is belangrijk dat je elkaar kent en elkaar weet te vinden’.
Prioriteiten
Jeroen van der Noordaa vindt het de rol van de gemeente om de vragen en problemen
in de stad in kaart te brengen. De lokale analyse van knelpunten en problemen komt in
Alkmaar tot stand met informatie van de GGD. De politiek stelt vervolgens de prioriteiten. ‘Roken en drinken hebben nog teveel de connotatie van betutteling. Voor de thema’s overgewicht en depressie is hier in de politiek meer een gevoel van urgentie’, zegt
Hans de Vries. De landelijke preventienota is belangrijk voor het creëren van draagvlak
bij partijen. ‘En verder is het ook een koele berekening en anticiperen op subsidiemogelijkheden’.
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Ketenzorg
Naast de ROS, de gemeente en de GGD zit ook het ziekenhuis aan tafel. In een eerdere
fase met een andere ziekenhuisdirecteur kwam het overleg niet van de grond. Nu wel.
‘Belangrijk is dat we een gezamenlijke visie hebben’, zegt Van der Noordaa. ‘De ontwikkeling van ketenzorg, van het begin tot het eind, van preventie tot de nazorg en ondersteuning van mensen in het omgaan met hun ziekte.’
De samenwerking tussen de partijen is in de loop van de tijd ontstaan. De aanleiding was
een project over overgewicht bij kinderen. Dat project is niet doorgegaan omdat de eerstelijnszorgverleners er uiteindelijk niet achter stonden. Inmiddels is het doorbraakproject depressie wél gestart. De gemeente financiert hiervan een belangrijk deel. De Vries:
‘We zien in potentie heel veel samenwerkingsmogelijkheden tussen deze partijen. Er is
een belangrijke relatie tussen zorg, preventie en de Wmo. Het lokale gezondheidsbeleid
hebben wij als beleidsveld in het Wmo-beleid opgenomen.’
Informele zorg
De gemeente wil zich sterk inzetten om de informele zorg te ondersteunen en burgerschapszin te versterken. Dat is een belangrijk element in de visie op de Wmo in Alkmaar.
‘Eigen verantwoordelijkheid betekent bij ons niet dat de gemeente pas in beeld komt als
het echt niet meer anders kan,’ licht De Vries toe. ‘We willen juist als gemeente actief zijn
met een sterk preventief beleid en aandacht voor de informele zorg. Dit om zoveel
mogelijk te voorkomen dat mensen afhankelijk zijn van voorzieningen en professionals.’
Hij realiseert zich dat dit een spanningsveld creëert. Het is niet de bedoeling dat mantelzorgers, die toch al in een kwetsbare positie verkeren, nog meer onder druk komen te
staan. ‘We willen in gesprek met zorgverleners over een goede balans van informele en
professionele zorg. En over de complementaire werking. Je ziet nu dat de aanwezigheid
van professionals soms betekent dat de informele zorg wordt “weggeduwd” of dat er
nauwelijks contact is tussen de professionals en vrijwilligers.’

Curatieve sector nodig voor lokaal
gezondheidsbeleid
‘Bij uitstek de rol die de huisarts zich zelf toedicht’, reageert Van der Noordaa. ‘De huisarts is de professional die het sociale verband in beeld heeft. Maar dan moet de huisarts
wel bereid zijn tot samenwerking met andere partijen om het informele zorgcircuit te
mobiliseren. Hier ligt zeker een rol voor ons als ROS om de samenwerking van professionals en informele zorg te stimuleren.’
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Zorg en welzijn
Een ander belangrijk speerpunt in het Wmo-beleid in Alkmaar is de verbinding tussen
zorg en welzijn. Een van de concrete voornemens is om in de komende jaren ouder-enkindcentra in te richten. Een laagdrempelige voorziening in de wijk waar mensen terecht
kunnen voor verloskundige zorg, kraamzorg, het consultatiebureau en opvoedingsondersteuning. Daarnaast ziet Hans de Vries een belangrijke rol voor de eerstelijnszorg in
het promoten van een actieve leefstijl. ‘Zorgverleners kunnen verwijzen en mensen

Belangrijke relatie tussen zorg, preventie
en Wmo
motiveren te gaan sporten of aan andere activiteiten in de wijk mee te doen. En niet te
vergeten: feedback geven. Stimuleren om vol te houden. Vergelijkbaar met de bedrijfsgezondheidszorg, maar dan voor wijkbewoners.’ Hij noemt als voorbeeld Big!Move. ‘Ik
wil daarmee graag in de gemeente aan de slag gaan. Maar wij kunnen niet ineens komen
met het verhaal: “We gaan allemaal Big!Move doen”. We hebben de ROS nodig om zorgverleners stapje voor stapje te betrekken bij ons beleid. En het is nodig dat àlle prestatievelden in de Wmo van financiële kaders worden voorzien, want de financiering van dit
soort programma’s is lastig. Maar het lijkt me een mooi toekomstbeeld om samen naar
toe te werken: groepjes mensen rennend of samen wandelend door de Oosterhout in
Alkmaar. De gemeente heeft het park onlangs helemaal opgeknapt. De infrastructuur is
er, nu nog de activiteiten.’
Kansen
Van der Noordaa constateert dat gemeenten in zijn regio heel verschillend met de Wmo
omgaan. ‘Ik ben één keer aanwezig geweest bij een overleg over de Wmo van 19
gemeenten in onze regio. Maar het was te veel “los zand”. Sommige gemeenten benaderen de Wmo technisch, als een set regels. We zien voor ons geen rol om gemeenten
bewust te maken van een bredere visie en de mogelijkheden die de eerstelijnszorg in dat
verband kan bieden’, geeft hij aan. ‘In die zin zijn we opportunistisch: we hebben beperkte menskracht en middelen. We gaan in op mogelijkheden en kansen die gemeenten bieden, zoals in Alkmaar.’
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GEMEENTE TWENTERAND

Gemeente Twenterand
34.000 inwoners
plattelandsgemeente
Eerstelijnszorg
4 kernen met samenwerkingsverbanden eerstelijnzorg en geclusterde voorzieningen wonen,
welzijn en zorg (in ontwikkeling)
Geïnterviewden
Gerald Nillissen, huisarts
Auke Koops van ’t Jagt, wethouder
Jan Binnenmars, wethouder

In april 2007 zijn de deuren geopend van het Kulturhus en Medisch Centrum Westerhaar. Een unieke combinatie van gemeentelijke en welzijnsvoorzieningen, zoals de bibliotheek, feestzaal met jongerensoos en dagopvang voor ouderen in het Kulturhus en een
medisch centrum met eerstelijnszorgverleners en spreekuren van medisch specialisten
uit de twee ziekenhuizen in de omgeving. De realisatie is snel gegaan, na het agenderen
in 2002 van de knelpunten van de eerstelijnszorg in de nota lokaal gezondheidsbeleid.
Wethouder Koops van ’t Jagt blikt terug. ‘Uit onze onderzoeken kwam naar voren dat
de gemiddelde leeftijd van huisartsen boven de 55 jaar lag. Alle huisartsen hadden een
praktijk aan huis. Opvolging zou waarschijnlijk lastig zijn. We hebben gesprekken
gevoerd met huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers, waaruit draagvlak naar voren
kwam voor meer samenwerking. De gemeente heeft toen de beleidsuitspraak gedaan
dat we in de vier kernen in een bepaalde vorm een gezondheidscentrum wilden hebben.
Daarmee ben ik aan de gang gegaan, voorwaardenscheppend. Investeerders vinden,
grond zoeken, zorgen voor parkeervoorzieningen. De toevallige combinatie destijds van
mijn portefeuille financiën en ruimtelijke ordening met volksgezondheid maakte deze
processen makkelijker.’
Trekkers
Koops van ’t Jagt is in elke kern op zoek gegaan naar trekkers. In de ene kern was dat de
apotheker, in de andere de woningstichting. In Westerhaar was de trekker huisarts
Gerald Nillissen. ‘Ik heb respect voor mensen zoals Nillissen. Hij had al eerder in zijn
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eigen praktijk geïnvesteerd, maar keek naar de toekomst en heeft zich daarvoor ingezet’.
Nillissen licht toe: ‘Ik zag dit als een kans om stappen vooruit te zetten, om mijn ideeën
voor innovatieve en patiëntgerichte zorg te verwezenlijken. Uit benchmarkgegevens
komt naar voren dat de gezondheid van burgers in Twenterand slechter scoort dan
omliggende gemeenten en Twente slechter dan de rest van Nederland. Ik heb geïnventariseerd welke manco’s er in het zorgproces zijn en nagedacht over hoe het anders zou
kunnen. Daarover heb ik in de beginfase met verschillende mensen uitgebreid gesproken. Met de oud-voorzitter van het gemeenschaphuis heb ik bijvoorbeeld de mogelijkheden van samenwerking tussen het Kulturhus en het medisch centrum uitgewerkt. En
ik heb veel tijd gestopt in het presenteren van mijn plannen in alle lagen van de samenleving: bij de bewonersorganisatie, presentaties in de wachtkamer in mijn praktijk, bij de
politiek. Mensen spreken elkaar vanuit verschillende invalshoeken en dan wordt iedereen
enthousiast.’
Politiek commitment
De gemeente Twenterand is in 2001 gevormd na gemeentelijke herindeling. De plannen
voor nieuwe voorzieningen en combinatie van wonen, zorg en welzijn vormden een
bindmiddel tussen de twee politieke culturen. Jan Binnenmars, sinds de verkiezingen
vorig jaar portefeuillehouder volksgezondheid, jeugd en onderwijs (waaronder de
Wmo): ‘We hebben bewust gekozen om in alle kernen zorgvoorzieningen in stand te
houden. De raad heeft het lef getoond in te stemmen met de plannen op hoofdlijnen. Er

Instandhouding van zorgvoorzieningen in alle
woonkernen
is niet op voorhand dichtgetimmerd hoe het precies moet, en dat voor elk contract de
raad wenst te worden geconsulteerd. Want daarmee loop je het risico het proces te blokkeren.’ Dat betekent dat in elke kern de situatie anders is. In Westerhaar is de gemeente
de eigenaar van het pand, in andere kernen de woningstichting of de apotheker. En ook
niet alle zorgaanbieders doen overal mee. Nillissen: ‘De apotheek in Westerhaar had net
geïnvesteerd in een nieuwe apotheek en de verloskundige zag er eveneens vanaf vanwege de kosten. Aan de andere kant moet je ook het proces bewaken dat er geen doublures
ontstaan. Er moet geen onderlinge concurrentie tussen professionals ontstaan. Daarom
heb ik bijvoorbeeld het aanbod van een kinderfysiotherapeut afgeslagen, er waren al
fysiotherapeuten betrokken.’ Het proces is snel gegaan, maar Nillissen heeft ook lastige
hobbels ervaren. ‘Met name de enorme tijdsinvestering. Je moet echt heel veel geduld
hebben. Als huisarts ben je gewend snel en pragmatisch te werken. Dit proces vergt een
andere houding. Je moet de politiek doorgronden en strategisch handelen.’
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Dwarsverbanden
‘Zoals vaak speelde de toevallige samenloop van ontwikkelingen een rol bij het realiseren van mijn plannen’, zegt Nillissen. ‘Toen ik de presentatie voor de raadscommissie
gaf, vroeg de burgermeester of ik een dag later aanwezig wilde zijn bij een overleg over
een glasvezelproject in onze regio. Dankzij mijn verhaal is daar besloten de eerste kabels
van het glasvezelnetwerk naar Westerhaar te leggen. Met de glasvezelkabel werd het
plan ook interessant voor de specialisten. Gestimuleerd door de komst van een commerciële speler op de markt wilden de specialisten uit de ziekenhuizen wel investeren in de
apparatuur. Daardoor heeft de specialistische unit straks dezelfde faciliteiten als in het
ziekenhuis.

Komen tot logische dwarsverbanden tussen
curatie en welzijn
Naast hoogwaardige techniek is er ook nagedacht over logische dwarsverbanden tussen
het medische deel en het welzijnsdeel. De kinderarts houdt spreekuur in een kamer bij
het kinderdagverblijf, waar ook de jeugdgezondheidszorg zit. De kok van de feestzaal
kookt voor de ouderen die naar de dagopvang komen. De zorgverleners vergaderen in
de gemeenschapsruimte in het Kulturhus. En de wachtkamer voor de medische functies
is in het gemeenschapsdeel, vlak bij de bibliotheek.
‘Als je naar de Wmo kijkt en naar onze vorderingen om wonen, welzijn en zorg te verbinden in de vier kernen, zijn we op de goede weg’, zegt Binnenmars. Koops van ’t Jagt: ‘Een
woningstichting moet beseffen dat het niet gaat om huisjes melken, ze moet maatschappelijk investeren in gebouwen en voorzieningen. Dat proces, dat nu ook door de regering wordt gestimuleerd, heeft bij ons plaatsgevonden.’
Clustering
Het clusteren van voorzieningen is voor de wethouders in Twenterand geen doel op zich.
‘Als je alle voorzieningen in de wijk weghaalt en op één plek zet, haal je dan niet alle leven
uit die wijken weg? Moet je dat willen?’ Binnenmars vindt van niet. ‘Je moet dingen niet
willen concentreren. Als gaandeweg blijkt dat het goed is om voorzieningen op één locatie onder te brengen en partijen staan daar achter, prima. Maar je moet het vooral niet
zo plannen. En het hoeft niet overal hetzelfde te zijn. Hoe de samenwerking gestalte
krijgt en welke activiteiten er komen, vullen de professionals zelf in. Als wethouder
bepaal ik niet welke activiteiten er worden georganiseerd voor jongeren die overlast
geven, maar stel de kaders. Ze moeten plezier hebben, minder overlast bezorgen. Maar
of het gaat om een jeugdsoos of sportactiviteiten, dat laat ik over aan de professionals.
Dat vraagt een andere manier van denken, ook bij de ambtelijke organisatie.’

36

Samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnsorganisaties

Indicatiestelling
Voor het Wmo-beleid van de gemeente heeft Nillissen nog wel enkele wensen. ‘Er zijn
zoveel ondoorgrondelijke lijnen, die je in de medische setting en ook met het Kulturhus
niet kunt oplossen. De indicatiestelling bijvoorbeeld. Daarvoor gaat iemand in zijn zondagse pak naar het verpleeghuis, tien kilometer verderop. Een onbekende setting en je

De politiek doorgronden en strategisch handelen
moet je afvragen wat dat betekent voor de wijze waarop hij zijn verhaal vertelt. Dat is
anders dan hij dat thuis of in het Kulturhus kan doen. De patiënt centraal: dat zou je
moeten doorvoeren in al zijn facetten.’ Binnenmars is het daarmee eens. ‘Daarom heeft
de gemeente besloten de Wmo-loketten niet op een centrale plek in het gemeentehuis
onder te brengen, maar in de zorg- en welzijnsvoorzieningen in de kernen. We werken
met vijf gemeenten samen en zoeken naar mogelijkheden om de indicatiestelling voor
een groot deel in de Wmo-loketten te doen. Medewerkers te scholen en indien nodig
expertise naar het loket te halen. We gaan binnenkort weer met het CIZ om tafel. Want
ik vind echt: wij hebben de voorzieningen gerealiseerd, de locatie en de mensen. Nu
moeten zij gewoon komen.’

Kulturhus

Het concept en ook de naam ‘Kulturhus’ komt uit Denemarken. Een Kulturhus is een combinatie van verschillende voorzieningen onder één dak of in meerdere locaties. Het kan gaan om de
VVV, bank, postvoorziening, bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang, schoolruimte, spreekkamers voor artsen, fysiotherapeut, andere zorgverleners, vergaderfaciliteiten en ontmoetingsplekken. Al deze voorzieningen onder één (beheers)management en één programmering
zijn de kenmerken van een Kulturhus. De provincie Overijssel heeft het concept in Nederland
geïntroduceerd. Intussen hebben de provincie Gelderland en Utrecht eveneens een subsidieregeling voor Kulturhusen ingevoerd. Ook in andere provincies met veel plattelandsgemeenten
zijn vergelijkbare concepten ontwikkeld.
Voor meer informatie: www.kulturhus.nl en www.sociaalvitaalplatteland.nl
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Agenda voor de lokale praktijk
Meedoen! is het motto van deze uitgave. Met de Wmo wordt ‘het bed van het lokale
zorg- en welzijnsveld opgeschud’. De Wmo is van de gemeente, maar wel met het veld.
De Wmo raakt de eerstelijnszorg. Het vormgeven van die raakvlakken staat op de agenda van eerstelijnsorganisaties en gemeenten.
Die agenda was onderwerp van een rondetafelbijeenkomst met deskundigen uit het veld
van gemeenten, eerstelijnszorg en aanpalende terreinen. Het materiaal dat voor dit
boekje in interviews is verzameld, was de basis voor de bijeenkomst.
In de bijlage is de deelnemerslijst van de rondetafelbijeenkomst opgenomen, het volledige verslag van de bijeenkomst is te vinden op de website van de LVG www.lvg.org ð dit doet de LVG
ð projecten ð Project Wmo en eerstelijnszorg

Hieronder hebben we een agenda geformuleerd, ondersteund door citaten uit de bijeenkomst. Over wederzijdse ambities, mogelijke inzet en aanpak, de organisatie en financiering van dienstverlening: een agenda voor nadere uitwerking in de lokale praktijk.
Ambitie
De Wmo vraagt van gemeenten om prestaties te leveren op het terrein van zorg en welzijn. Daarmee heeft deze allerlei raakvlakken met de functies en werkzaamheden van de
eerstelijnszorg. Die raakvlakken zijn in het overzicht op pagina 13 benoemd. De kansen
en mogelijkheden voor betrokkenheid van de eerste lijn bij de uitvoering van de Wmo
zijn in deze uitgave in beeld gebracht. Op de eerste plaats is het belangrijk de ambitie van
beide partijen te verkennen.
• Hoe formuleert de gemeente het Wmo-beleid en hoe ziet zij de eerstelijnszorg daarin?
• In hoeverre willen eerstelijnsorganisaties zich in de Wmo-prestatievelden manifesteren?
• Komt er een actievere, vragender of sturender opstelling van gemeenten naar de eerstelijnszorg?
• Willen eerstelijnsorganisaties een Wmo-partner zijn van gemeenten?
• Willen eerstelijnsorganisaties zich (nog) sterker profileren in de wijk op leefbaarheid
en participatie, sociaal-medische zorg, voorlichting, ofwel de verbinding leggen tussen zorg, gezondheid en welzijn?
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Antwoorden kunnen alleen lokaal worden gegeven en vormen het ambitieniveau van
gemeente en eerstelijnsorganisatie.
Jan Maarten Boot, Public Health Forum: ‘Het regeerakkoord van het kabinet Balkenende is een
grote kans voor de eerste lijn als partner in de wijken. Er wordt met budget ingezet op leefbaarheid in wijken, er is zelfs een minister voor aangesteld. Er zullen in de wijk tal van processen op
gang komen. Het gaat om een brede beweging en de eerste lijn kan daarop inspringen’.
Daniëlle Harkes, Kenniscentrum Wonen en Zorg: ‘De inzet in de wijken is verschoven van “de
stenen naar het proces”. De leefbaarheid is van belang. Daarbij worden nieuwe verbindingen
gelegd, met scholen, wijkcentra, zorginstellingen, eerste lijn, enz. Het is van belang dat alle
betrokkenen elkaar versterken. De eerste lijn is een belangrijke partner op het gebied van de
medische zorg en op het gebied van de leefbaarheid in de wijk.’
Chris Kuiper, Hogeschool Rotterdam: ‘Bedenk als gemeente welke spraakmakende zaken je
wilt hebben over tien jaar en zet daarop in. Eerstelijnsprofessionals zullen moeten bedenken
waar hun passie ligt, wat ze willen bereiken en daarin moeten ze energie steken.’

Wijkdiagnose
Aanbod in het kader van de Wmo moet vraaggericht en op maat worden geleverd. Het
maken van een wijkdiagnose biedt de basis voor integraal beleid op het gebied van preventie, wonen, zorg en welzijn. Bij “wijk” wordt overigens ook buurt of dorpsgemeenschap bedoeld, afhankelijk van de situatie.
Gebruikmakend van beschikbare regionale data van het RIVM, de analyse van de lokale
gezondheidssituatie van GGD’en en de diagnose op basis van instrumenten als de
VAAM (zorgvraag- en zorgaanbodmonitor) kan de eerstelijnszorg een belangrijke rol
spelen in het signaleren en inzoomen op specifieke vragen en problemen van bewoners
in een wijk. De eerstelijnsorganisatie signaleert en definieert problemen in de wijkdiagnose, discussieert over de bijdrage in de aanpak ervan en slaat met andere partijen
de handen ineen voor de uitvoering. Het concept van integrale netwerken is cruciaal
voor het proces van wijkdiagnose naar actie.
Jan Maarten Boot: ‘Het is van belang dat gemeenten en partners op zoek gaan naar de vraag
àchter de voordeur bij burgers. De eerste lijn heeft daar zicht op. Die zou de ondersteuningsvragen in beeld kunnen brengen en zo onderdeel uitmaken van het beleid van de gemeente. De
gemeente kan een rol spelen bij het faciliteren, stimuleren en formuleren van het aanbod.’
Bert Westerink, adviseur ROS ROSET en oud-wethouder: ‘Je operationaliseert voor een
gemeente wat ze moet doen. De gemeente heeft zelf die agenda niet in zicht. Een gezondheidscentrum kan de zorgvraag vanuit een wijk makkelijker formuleren dan individuele zorg-
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aanbieders. Ter ondersteuning van de individuele zorgaanbieders kan de ROS daarbij een
goede rol spelen.’
Daniëlle Harkes: ‘De eerste lijn zit in die wijk, maar ziet de buurt als een verzameling losse cliënten. Met de Wmo is het van belang om als eerste lijn met een stevig verhaal te komen bij
gemeenten. Het gaat nu nog vaak om een verzameling van losse initiatieven. Juist de eerste lijn
moet met nieuwe coalities van partijen in de wijk bij de gemeenten de prioriteiten aantonen.
Gemeenten zijn vaak bereid tot woon-/welzijn-/zorgprojecten, maar ze moeten op het spoor
worden gezet.’

Integrale netwerken
Integrale netwerken staan voor verbindingen tussen en betrokkenheid van professionals.
Netwerken komen tot stand als professionals elkaar kennen en als zij gezamenlijk oplossingen kunnen zoeken voor problemen in de wijk. Eerstelijnsorganisaties kunnen, afhankelijk van de lokale situatie en eigen ambities, in de netwerken op wijkniveau een van de
centrale actoren zijn, naast bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties
en andere zorgaanbieders. Gezamenlijk kunnen zij de relatie leggen met de informele
zorg en vrijwilligers. Zij kunnen de betrokkenheid van bewoners bij de wijkaanpak versterken. Afhankelijk van de lokale situatie en gezamenlijke doelstelling van partijen kan
het netwerk zich richten op gezamenlijke visie- en beleidsontwikkeling en/of samenwerking en afstemming in de praktijk.
Herman Linzel, voormalig locatiemanager Zorggroep Almere: ‘Invulling geven aan de civil society betekent samenwerking. Het gaat om integrale buurtteams. Met maatschappelijk werk,
ouder-en-kindzorg, wijkagent, scholen. Iedereen moet over zijn eigen grenzen heen kijken’.
Toon Voorham, GGD en Hogeschool Rotterdam: ‘Professionals moeten leren zich te verbinden
met andere professionals in de wijk. Ze moeten inzicht hebben in de sociale kaart, ze moeten
beschikken over de 06-nummers van andere professionals, weten wie de contactpersoon is bij
de ROS, bij de gemeente en ze moeten de ontwikkelingen in de wijk bijhouden. Dan komen die
verwijzingen tussen zorgverleners en sectoren tot stand.’
Ramond de la Brethonière, SGBO: ‘Gemeenten zitten niet te wachten op wéér een project. Ze
hebben behoefte aan partnerschap, aan informatie over de wijk. Denk aan visie-ontwikkeling,
aan binding met het sociale systeem. Als betrokkenen daarover een gezamenlijk plan opstellen,
is de kans op financiering veel groter. Pak het wel samen op. Tenslotte zijn de problemen die
de huisarts tegenkomt, niet exclusief.’
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Nieuwe competenties
Werken met en voor gemeenten vraagt van eerstelijnsprofessionals nieuwe vakinhoudelijke competenties. Een oriëntatie op gezondheid en gedrag, wijkgericht werken en
ondernemerschap komen nog onvoldoende voor in de opleiding van eerstelijnsprofessionals. De vakinhoudelijke kloof tussen de op het individugerichte (para)medisch opgeleide professional en de collectief georiënteerde gemeentelijke organisatie zal van beide
kanten moeten worden overbrugd. Daar zal apart aandacht voor moeten zijn en ondersteuning op worden ingezet. Dit alles in een spanningsveld, waar ook ruimte nodig is
voor de afweging van zakelijke en politieke belangen van betrokkenen.
Chris Kuiper: ‘De Wmo vraagt van de eerste lijn om commerciële vaardigheden en klantgerichtheid, naast patiëntgerichtheid. Een dergelijke houding is ook van belang bij de collectieve
zorgverlening, die steeds meer wordt gevraagd. Een professional moet autonoom en in de
breedte denken. Hij moet echt meer ruimte veroveren.
De professionals worden nog steeds opgeleid voor het leveren van curatie, geprotocolleerd
werken en het voldoen aan kwaliteitscriteria. Veel praktijken werken systeembevestigend.
Beleidsmakers zullen daarmee rekening moeten houden. Zij moeten in hun plannen de professionals bijtijds meenemen. Je mag niet verwachten dat professionals zich snel aanpassen aan
beleidsveranderingen waaraan jaren is gewerkt en die ineens in korte tijd moeten worden uitgevoerd.’
Bert Westerink: ‘Het blijkt lastig voor de gemeenteambtenaren om zich in de individuele
beroepsbeoefenaar in de eerste lijn te verplaatsen. Professionals ontberen ook de capaciteit
om naast hun patiëntgerichte werkzaamheden veel tijd en energie in soms stroperige trajecten met de gemeente te investeren.’
Gert-Jan Bloemendal, Wmo-adviesgroep: ‘Gemeenten kunnen er niet klakkeloos vanuit gaan
dat eerstelijnswerkers zich opstellen als trekkers van projecten in de Wmo. De individuele professional moet inkomen halen uit de curatieve zorg en heeft (nog) niet altijd voldoende tijd om
te investeren in sociale of participatieprojecten. Eerstelijnswerkers zullen dus op zoek moeten
naar moderne samenwerkingsrelaties, waarin ook tijd ontstaat voor niet direct patiëntgebonden activiteiten. Bovendien maken deze samenwerkingsverbanden zakelijke afspraken met de
gemeenten maken over hun inzet en betrokkenheid bij de Wmo.’

Contractenmodel
Invulling geven aan een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeenten en eerstelijnszorg vraagt om bijbehorende financiering. Als basis voor de financiering is een contractenmodel nodig, waarin gemeenten en eerstelijnsorganisaties afspraken maken over het
niveau van dienstverlening en de daarbij behorende honorering. Dit in aanvulling op de
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contracten met de zorgverzekeraar(s). Tripartiete contracten tussen gemeenten, zorgverzekeraars en de eerstelijnsorganisaties zijn een volgende stap.
Chris Kuiper: ‘Er zijn vele voorbeelden van initiatieven die door een gebrek aan financiering
doodbloeden of zelfs niet van de grond komen. Als je met informatie komt over een bepaalde
vraag of zelfs met een aanbod dan is het nog niet gezegd dat je als eerste lijn een budget krijgt
om dat uit te voeren. Het kan ook een aanbesteding worden.’
Toon Voorham: ‘Ik ben er van overtuigd dat gemeenten meer in de eerste lijn gaan sturen.
Sturing naast en in aanvulling op de zorgcontractering door de zorgverzekeraars. De eerste
lijn is zwak in het strategisch opereren, ze hebben de capaciteit niet. Ze moeten kijken wat ze
samen met de gemeente kunnen doen, anders loopt de laagdrempelige eerste lijn in de grote
stad gevaar. Financiering van de eerste lijn als één pakket voorkomt veel problemen.
Momenteel krijgen huisartsen per consult betaald. Dat staat op gespannen voet met een collectief preventieve benadering. Per wijk moet inzichtelijk zijn welke gezondheidsprogramma’s
noodzakelijk zijn en welke zorgaanbieders daarbij moeten worden betrokken. De Wmo kan
daarin een breekijzer zijn.’

Samenvatting
Het ambitieniveau in de samenwerking tussen eerste lijn en gemeente bij de uitvoering van de
Wmo kan alleen lokaal worden bepaald.
Een wijkdiagnose, vraaggericht en op maat, is de basis voor integrale beleidsvorming. Het
hebben van integrale netwerken is cruciaal voor het proces van wijkdiagnose naar actie.
Samenwerking binnen de Wmo vraagt om nieuwe vakinhoudelijke competenties. De vakinhoudelijke kloof tussen de op het individu gerichte (para)medisch opgeleide professional en
de collectief georiënteerde gemeentelijke organisatie zal van beide kanten overbrugd moeten
worden. Daar zal apart aandacht voor moeten zijn en ondersteuning op worden ingezet.
Gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeenten en eerstelijnszorg vraagt om nieuwe vormen
van financiering. Hiervoor is een contractenmodel nodig in aanvulling op de contracten met
zorgverzekeraar(s). Tripartite contracten tussen gemeenten, zorgverzekeraars en eerstelijnsorganisaties zijn een volgende stap.
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Wmo in context

De eerstelijnszorg, primair gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), heeft raakvlakken met de Wmo en daarnaast met de AWBZ en WCPV. In deze bijlage een toelichting op deze wettelijke kaders en onderlinge raakvlakken.

Gemeente
WCPV

Wmo

gezondheid

deelname maatschappij

Zvw

AWBZ
Zorgverzekeraar

AWBZ
De Wmo stelt gemeenten verantwoordelijk voor een aantal zaken op het terrein van
zorg, welzijn, en voorzieningen voor gehandicapten. Delen van de AWBZ, de
Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten zijn in de Wmo bij elkaar gekomen. De inwoners kunnen hun gemeentebestuur op de Wmo-prestaties aanspreken. De
AWBZ daarentegen is een verzekeringswet voor individuele zorgaanspraken. Iedereen in
Nederland betaalt premie en kan aanspraak maken op verstrekkingen die wettelijk functioneel omschreven staan. De volgende zes categorieën van zorg of zorgfuncties worden
onderscheiden:
•
•
•
•

Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen en aankleden.
Verpleging, zoals wondverzorging, toedienen van injecties en medicijnen.
Ondersteunende begeleiding, zoals leren zorgen voor het huishouden.
Activerende begeleiding, zoals gesprekken om gedrag te veranderen.
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• Verblijf, zoals verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, tijdelijk of permanent.
• Behandeling, zoals behandeling bij het herstel van een operatie of aandoening.
De zorgverzekeraars treden op als uitvoerders van deze volksverzekering. Daarvoor zijn
er regionaal Zorgkantoren. Elk Zorgkantoor sluit overeenkomsten met aanbieders van
zorg in zijn regio om de benodigde AWBZ-zorg voor haar “klanten” te verkrijgen.
Toewijzing van AWBZ-zorg vindt plaats bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het
CIZ geeft een indicatiebesluit. AWBZ-zorg kan “in natura” worden geleverd of met een
Persoonsgebonden Budget (PGB), waarmee de cliënt zelf de zorg kan inkopen.
Tot 2007 maakte “huishoudelijke verzorging” als categorie van zorg deel uit van de
AWBZ. Per 1 januari 2007 is deze extramurale thuiszorg naar de Wmo overgeheveld. Het
is geen AWBZ-verstrekking meer, maar een gemeentelijk te beoordelen ‘ondersteuning’.
Daarvoor kunnen inwoners van een gemeente zich vervoegen bij het Zorgloket van de
gemeente. Voor de beoordeling van aanvragen naar deze ondersteuning wordt door de
gemeenten veelal teruggevallen op het CIZ en neemt zij overeenkomstig het indicatiebesluit een beslissing.
Het ligt in de bedoeling de AWBZ te reduceren tot een volksverzekering tegen onverzekerbare ziekterisico’s, waarmee slechts langdurige en intensieve, met name intramurale
zorg, onder de AWBZ blijft vallen (verpleeghuizen, revalidatie-instellingen). Andere, lichtere vormen van zorg, gaan dan uit de AWBZ over naar de Zorgverzekeringswet, zoals
de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, of naar de Wmo, zoals ondersteunende
of activerende begeleiding. Op het overhevelingtraject van AWBZ naar Wmo zullen echter deze kabinetsperiode volgens het Regeerakkoord geen stappen worden gezet.
De overheveling van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg naar de Zorgverzekeringswet past in het onderscheid dat met de AWBZ en de Zorgverzekeringswet
wordt beoogd. De Zorgverzekeringswet dekt de curatieve sector van gezondheidszorg af,
de AWBZ de caresector intramuraal (langdurige en intensieve zorg). Wat de extramurale
zorg in dit verband betreft zijn er, zoals reeds gebleken is met de huishoudelijke verzorging, verschuivingen denkbaar naar de Wmo. Dit gold bijvoorbeeld voor de zogenaamde
geestelijke openbare gezondheidszorg, die uit de WCPV naar de Wmo is gegaan.
Tegenover de AWBZ wordt met de Zorgverzekeringswet voluit ingezet op marktwerking.
Behandeling (curatie) leent zich daar beter voor dan de zorg die in de AWBZ-sector wordt
geleverd. Zo concurreren de zorgverzekeraars onderling wel, en de regionale
Zorgkantoren niet met elkaar. Dat is in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ zo geregeld.
De zorgverzekeraars concurreren met elkaar op de nominale premies voor hun klanten en
zij zijn ook risicodragend in de uitvoering van de verzekering. Ze moeten verlies en winst
kunnen nemen. Regionale Zorgkantoren hebben in principe iedereen in een AWBZ-regio
tot klant. Zij krijgen een jaarbudget toegekend en moeten daar bij hun zorginkoop binnen
blijven. “Winst en verlies” zijn niet aan de orde, tekorten of overschrijdingen zullen
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gecompenseerd (moeten) worden via het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten,
waarin de AWBZ-premies van alle inwoners van Nederland worden gestort.
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
De WCPV spreekt net als de Wmo gemeenten aan op verantwoordelijkheden en taken.
Gemeenten behoren zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de
gezondheid van hun inwoners. Dat kan en moet op de eerste plaats door gezondheid als
punt van veiligheid mee te nemen in gemeentelijk beleid als verkeer en bouwen en
wonen. GGD’en hebben daartoe een adviestaak, maar ook gemeentelijke uitvoeringstaken met betrekking tot infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. Daarnaast
werken zij aan specifieke wettelijke gemeentelijke opdrachten op het terrein van:
1. De lokale gezondheidssituatie (epidemiologie)
2. Gezondheidsbevordering (zoals gezondheidsvoorlichting en opvoeding)
3. Bevolkingsonderzoeken (screeningen)
4. Medisch-milieukundige zorg (bijvoorbeeld bodem- en luchtonderzoek)
5. Technische hygiënezorg (controle op restaurants en badhuizen)
6. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is sinds 1 januari 2007 overgeheveld
naar de Wmo (prestatieveld 8). Bij OGGZ gaat het om de zorg voor kwetsbare personen
die niet zelfstandig of vrijwillig van de beschikbare voorzieningen gebruik maken. Binnen
de verantwoordelijkheid van gemeenten voor het organiseren van OGGZ-activiteiten
spelen GGD’en een rol, maar ook instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (crisisinterventie) en instellingen van maatschappelijke opvang, zoals bijvoorbeeld het Leger
des Heils. Desalniettemin is de eerstelijnszorg in zijn poortwachterfunctie ook bij de
OGGZ-doelgroep betrokken. In de versterking van de sociaal-medische zorg in Wmoverband ligt er voor de eerstelijnszorg een mogelijke inbreng.
In de WCPV is vastgelegd dat de gemeente de onderlinge afstemming tussen collectieve
preventie en de curatieve zorg tot taak heeft. Met de huidige ontwikkeling van preventie
en gezondheidsbevordering in de eerste lijn neemt dat raakvlak alleen maar toe. In de
Preventienota van VWS is ingezet op versterking van preventie in de curatieve zorg. Dit
beleidsvoornemen wordt de komende jaren verder uitgewerkt. De landelijke
Preventienota geeft richting aan de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid die in 2007
klaar moeten zijn. Veel gemeenten leggen daarom een relatie tussen de ontwikkeling van
het Wmo-beleid en de nota gezondheidsbeleid. Daarbij moet worden bedacht dat
gezondheidsbevordering ook prestatievelden van de Wmo raakt wanneer deze wijkgericht wordt ingezet (prestatieveld 1 over samenhang en leefbaarheid), zich richt op de
sociale omgeving van chronisch zieken (prestatieveld 4 over mantelzorgers en vrijwilligers) en op het voorkomen van verslavingen (prestatieveld 9). In dat kader is het niet uitgesloten dat meer WCPV-taken naar de Wmo worden overgeheveld dan alleen de OGGZ.
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Fotoserie ‘Meedoen!’

Foto pag. 6
Josje is studente en heeft een cerebrale parese (verlamming van de hersenen door zuurstoftekort tijdens de geboorte) en kan met haar robotarm ‘eindelijk’ weer zelf drinken.
Foto pag. 12
Lokale contactdagen van kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders helpen dat zij met elkaar plezier maken, steun hebben aan elkaar en daardoor makkelijker
omgaan met ‘problemen’ waar ze tegen aanlopen.
Foto pag. 24
Een gepensioneerde melkboer en vader van de lokale supermarkteigenaar brengt als vrijwilliger elke week boodschappen rond voor ouderen en zieken die niet meer in staat zijn
zelf boodschappen te doen.
Foto pag. 38
Cor Hol haalt overdag medicijnen op bij de regionale apotheek voor mensen uit het dorp
die deze niet zelf bij de apotheek kunnen ophalen. Mensen kunnen de medicijnen na
werktijd bij haar ophalen of zij bezorgt ze aan huis.
Foto pag. 44
Beweging in gedrag in het Utrechtse Overvecht (Big!Move). Deelnemers sporten in
groepsverband. Plezier staat voorop waardoor het leuk wordt om te bewegen.
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