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van het glas voor het ‘bleeding’ effect

                         

Vernieuwende cocktail  
van wonen,  
welzijn en zorg

Dutch Bramble



colofon

tekst
Erik Zwierenberg
Oebele Herder
Ans Peeters Weem
Fettje Nolles
Rowena Nust
Ate Dijkstra

coördinatie en eindredactie
Schrijfburo Terwisscha en Wagenaar

ontwerp en opmaak
BW H ontwerpers

fotografie
Martin Rijpstra

druk
Rekladruk

recept
The Fabulous Shaker Boys

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door  
de consortiumpartijen van Omkeer 2.0:
Thuiszorg Het Friese Land
Skewiel Trynwâlden
Zorggroep Noorderbreedte
Palet 
Zorgkantoor Friesland
Woon Friesland
Elkien 
Gemeente Leeuwarden
Welzijn Leeuwarden
Sinne Welzijn
NHL Hogeschool 
Gerrit
Nijfinster

Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin 
kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen 
of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk 
verkeerde informatie.

november 2009



Omkeer 2.0
Friese proeftuin voor wonen, welzijn en zorg



Inhoudsopgave
1 Dutch Bramble

2 Colofon

4 Inhoudsopgave

6 Vernieuwende cocktail van wonen, welzij n en zorg

9 Het concept Skewiel 

13 Het concept Bilgaard

16 Bestuurlij ke drukte

17 Zachte mantel: soft ware-ontwikkeling door en voor mantelzorgers

20 Kennen en gekend worden

21 Digitaal kabaal

22 Een socratisch succes 

24 Goedenacht-zuster live op internet

31 Tussen droom en daad staan wetten in de weg

33 De val van een icoon

34 Verwachtingen, ambities, realiteit en de tsunami

35 Brandstof voor transitie 

36 Virtuele kuddes

37 Ongekend talent

38 De lange weg naar klantgerichtheid 

40 Een goede buur is beter dan…

46 De digitale opbouwwerker verdwaalt

47 Een memorabele dag, dinsdag 15 januari 2008

48 Bilgaard in beweging



Inhoudsopgave
49 Welke burger wil nu eigenlij k transitie? 

50 Klussenproject, een kwestie van de juiste match 

52 Het dementie-bestendige gasfornuis 

57 Mondriaan achter de voordeur 

59 SMART-doelstellingen en Columbus

61 De bureaucratie te lij f

62 Meten is weten

67 Burenhulp-centrale, terug naar vroeger?

69 Help, de scootmobiel verzuipt!

71 Doorgeschoten individualisme

73 De Omtinker, ondersteuner van cliënt en mantelzorger 

74 Adaptieve stress

81 Vraag het de Zelfstandigheidtoets 

83 Volg je dagpad, à la de deipaadstipers 

85 Stel gerust uw vraag: multiculturele cliëntondersteuning

86 Dromen in themawerkgroepen

92 Van Alexander Graham Bell naar ‘Mantelzorg in Beeld’ 

93 Een miljoen in drie maanden uitgeven 

94 De wensenfee

96 Toolbox of doos van Pandora 

100 Bij lage 1: De transitietheorie en -praktij k

105 Bij lage 2: Selectiecriteria voor transitie-experimenten 

 op micro-niveau



Omkeer 2.0 startte in september 2007. Een tiental organisaties op het terrein van 
wonen,	welzijn	en	zorg	in	Leeuwarden	en	de	Trynwâlden	zagen	dat	er	verandering	
nodig	was:	een	verandering	die	ze	niet	alleen	konden	realiseren.	Een	verandering	
om	de	langdurige	zorg	betaalbaar	te	houden	voor	toekomstige	generaties.	Ook	de	
gemeente	Leeuwarden	en	de	NHL	Hogeschool	herkenden	de	problematiek	en	 
waren	van	meet	af	aan	bij	dit	initiatief	betrokken.	De	twaalf	organisaties	vormden	 
samen	een	consortium.	Niet	eerder	zocht	zo’n	brede	groep	van	maatschappelijke	 
organisaties samen naar de juiste samenstelling van een vernieuwende cocktail  
van	wonen,	welzijn	en	zorg.	

Met	zoveel	verschillende	organisaties	-	ieder	met	hun	eigen	cultuur,	werkwijze	 
en	innovatiebereidheid	(of	aversie)	-	werd	Omkeer	2.0	het	symbool	van	het	over	je	
eigen	grenzen	en	die	van	je	organisatie	heen	kijken.	Medewerkers	leerden	elkaar	
kennen	en	zoeken	nu	samen	naar	een	betere	toekomst,	waarin	hun	organisaties	een	
coherente,	geïntegreerde	en	heldere	dienstverlening	aan	de	maatschappij	leveren.	 
Een	maatschappij	waarin	burgers	alle	mogelijkheden	krijgen	aangeboden	om	hun	
eigen regie te voeren.

Dit	boek	geeft	inzicht	in	de	ervaringen	die	werden	opgedaan	tijdens	Omkeer	2.0,	
onderdeel	van	het	Transitieprogramma	in	de	Langdurende	Zorg	van	het	ministerie	
van	VWS.	Een	transitieproject	is	meer	dan	het	werk	anders	inrichten.	Het	beoogt	een	
structurele	maatschappelijke	verandering	op	langere	termijn.	Dat	vraagt	ook	om	een	
andere	manier	van	rapporteren	dan	de	gebruikelijke	projectrapportages.	We	kozen	er	
voor	de	opgedane	ervaringen	vast	te	leggen	in	columns.	Vooraf	gegaan	door	inleidende	
artikelen	en	gelardeerd	met	foto’s	van	mensen	die	betrokkenen	waren	bij	het	project.

De	columns	geven	de	auteurs	de	vrijheid	om	eigen	inzichten	op	een	narratieve	wijze	
over	te	dragen	aan	anderen.	Zo	bieden	ze	inzicht	in	menselijke,	technische,	culturele	 
en	politieke	vraagstukken	die	in	het	project	Omkeer	2.0	zijn	verkend.	Iedere	column	 
bevat	wel	één	of	twee	lessen	die	voor	u	misschien	nieuw	zijn	of	(on)bewust	bekend.	 
Nu	staan	onze	lessen	op	papier.	Wie	projecten	vergelijkbaar	met	die	binnen	Omkeer	2.0	
wil	oppakken,	kan	het	boek	gebruiken	ter	lering	en	vermaak.	

OMkEER	2.0

Vernieuwende cocktail  
van wonen,  
welzijn en zorg
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Via	de	link	ww.transitieprogramma.nl/omkeer	komt	u	 
naast	de	columns	uit	bij	alle	relevante	documenten	van	 
het	project.	Deze	documenten	kunnen	bijdragen	aan	 
nieuwe projecten die transitie op gang brengen. Een  
aantal projecten is één op één elders kopieerbaar.

Uit	voorgaande	projecten	en	programma’s	waarbij	veel	
organisaties	betrokken	waren,	weten	we	dat	een	proces-
matige	aanpak	nodig	is	om	gezamenlijk	te	werken	aan	doelen	
die	zich	gedurende	het	proces	verhelderen.	We	zijn	er	trots	
op	dat	in	de	ruim	twee	jaar	dat	het	project	Omkeer	2.0	loopt,	
alle	partijen	hun	bijdrage	hebben	geleverd.	En	dat	ondanks	
soms	grote	problemen,	zoals	minder	budget	dan	verwacht	
of	onzekerheid	bij	de	verschillende	partners	over	hun	eigen	
toekomst. 

We	wisten	ook	dat	alleen	een	procesmatige	aanpak	zou	
leiden tot lange (praat)sessies. En dat de resultaten na twee 
jaar	praten	nihil	kunnen	zijn.	Om	dat	te	voorkomen	zijn	we	
in het begin direct aan de slag gegaan met enkele tientallen 
deelprojecten.	De	deelprojecten	moesten	optimaal	bijdragen	
aan de gewenste transitie. 

Gedurende	het	project	is	er	nader	onderzoek	gedaan	naar	
de eisen die aan transitieprojecten gesteld moeten worden 
om	de	maximale	kans	op	transitie	te	vergroten.	Inherent	
aan	deze	projecten	is	dat	ze	een	groot	afbreukrisico	hadden.	
In	de	verschillende	columns	zult	u	dan	ook	lezen	dat	er	
naast	successen	ook	doodlopende	wegen	zijn.	Sommige	
projecten	lijken	in	het	begin	veelbelovend	en	struikelen	
uiteindelijk	over	kleine	issues.	Adaptief	plannen,	een	mooi	
concept	dat	in	andere	sectoren	goed	werkt,	loopt	klem	in	de	
sleutelproblematiek:	een	kenmerkend	probleem	voor	de	zorg.	

Transitieprojecten	mogen	mislukken,	als	we	er	maar	van	
leren	en	in	de	toekomst	meer	kansrijke	wegen	kunnen	
bewandelen.	Die	luxe,	het	mogen	mislukken	van	deel-
projecten,	is	maar	weinig	projecten	gegeven.	Dat	vraagt	
om	een	nieuwe	wijze	van	werken	en	evalueren.	Normaal	
gesproken mogen projecten nooit mislukken en dat doen  
ze	dan	ook	niet,	toch..?

Mislukken	betekent	hier	dat	de	gekozen	innovatieve	werk-
wijze	niet,	of	nog	niet,	voldoet.	Het	deelproject	Connected	
nurse	is	een	voorbeeld	waar	we	te	vroeg	mee	waren.	De	
gps-technologie	had	het	in	principe	moeten	doen.	Helaas	
waren	de	apparaatjes	nog	wat	traag,	snel	leeg	en	onhandig	
in	gebruik.	In	twee	jaar	tijd	is	de	onderliggende	techniek	
snel	verbeterd	en	zal	het	concept	van	Connected	nurse	
(column:	Goedenacht-zuster	live	op	internet)	nu	als	vanzelf	
zijn	weg	weten	te	vinden.

De	eerste	artikelen	in	dit	boek	gaan	over	welzijn,	wonen	 
en	zorg	binnen	het	concept	Skewiel	en	het	concept	Bilgaard.	
Als	u	hier	begint,	krijgt	u	een	goede	indruk	van	het	kader	
waarbinnen	het	project	is	uitgevoerd.	Daarna	kunt	u	de	
columns	in	willekeurige	volgorde	lezen.	Ze	staan	op	zich-
zelf	en	de	inhoud	varieert	van	leuk	verhaal	tot	briljante	
observatie.	Het	oordeel	is	aan	u.

Als	laatste	willen	we	enkele	woorden	wijden	aan	Foeke	
de	Jong.	Hij	stond	mede	aan	de	wieg	van	het	Omkeer	2.0	
project.	Foeke	wordt	gezien	als	inspirator	en	visionair,	maar	
soms	ook	als	zelfbenoemde	goeroe	van	het	Skewiel-concept.	
Vaststaat	dat	hij	een	groot	deel	van	zijn	leven	aan	Skewiel	
gaf	en	heel	veel	mensen	inspireerde.	Daar	zijn	we	hem	erg	
dankbaar	voor.	Foeke	werd	halverwege	het	project	ziek.	Dat	
had een negatief effect op de transitiekracht van Skewiel. 
Eind 2009 krabbelt Skewiel uit het dal en staat het concept 
gelukkig nog steeds als een huis.

Als	dit	boek	bijdraagt	aan	het	inzicht	in	de	succesfactoren	
van	transitie	in	de	langdurige	zorg	en	de	benodigde	ver-
anderingen	iets	versnelt,	dan	hebben	we	ons	doel	bereikt.	

Rest	ons	u	veel	leesplezier	en	inspiratie	te	wensen	 
met dit boek.

Erik Zwierenberg
Oebele Herder
Ans Peeters Weem
Fettje Nolles
Rowena Nust
Ate Dijkstra
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Erik Zwierenberg
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Het concept 
Skewiel 

De	afbraak	van	verzorgingshuis	

‘Heemstra	State’	eind	vorige	eeuw	en	

de	nieuwbouw	van	het	gelijknamige	

multifunctionele dienstencentrum staan 

symbool voor de nieuwe manier van 

denken	over	welzijn	en	zorg	in	Trynwâlden.	

Ouderen en hulpbehoevenden worden niet 

langer	geïsoleerd	en	verzorgd	onder	één	dak,	

maar	maken	blijvend	deel	uit	van	een	actieve	

gemeenschap,	waarbij	ze	naar	behoefte	

kunnen	winkelen	bij	‘de	supermarkt	voor	

zorg’:	Skewiel.	
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Skewiel	is	Fries	voor	steunbalk.	Het	concept	Skewiel	geniet	grote	bekendheid.	
Busladingen	geïnteresseerden	reizen	af	naar	het	idyllische	Trynwâlden	waar	ze	
gastvrij	worden	onthaald,	een	rondleiding	en	een	boeiende	presentatie	krijgen.	
Voorheen	onder	leiding	van	Foeke	de	Jong	zelf,	de	bedenker	van	Skewiel.	De	
meeste	nieuwsgierigen	zijn	onder	de	indruk	van	het	concept	en	gaan	geïnspireerd	
en	vol	goede	voornemens	naar	huis.	Ik	probeer	zo	bondig	en	krachtig	mogelijk	
te	vertellen	waarop	het	concept	Skewiel	is	gebaseerd	en	zal	de	voornaamste	
onderdelen kort aanstippen. 

Tijdloos bouwen
Skewiel	is	geïnspireerd	op	de	ideeën	van	Christopher	Alexander	over	het	ont-
wikkelen	van	een	woonomgeving	en	dan	met	name	over	tijdloos	bouwen.	Hij	
verwoordde	dat	als	volgt:	‘There	is	one	timeless	way	of	building.	It	is	a	thousand	
years	old,	and	the	same	today	as	it	has	ever	been.	The	great	traditional	buildings	
of	the	past,	the	villages	and	tents	and	temples	in	which	man	feels	at	home,	have	
always	been	made	by	people	who	were	very	close	to	the	center	of	this	way.	It	is	
not	possible	to	make	great	buildings,	or	great	towns,	beautiful	places,	places	where	
you	feel	yourself,	places	where	you	feel	alive,	except	by	following	this	way.	And,	
as	you	will	see,	this	way	will	lead	anyone	who	looks	for	it	to	buildings	which	are	
themselves	as	ancient	in	their	form,	as	the	trees	and	hills,	and	as	our	faces	are.’	

Civil Society
Bezoekers	van	de	nieuwe	Heemstra	State	ervaren	dat	deze	filosofie	doorgevoerd	is	
in de ontwikkeling en inrichting van de gebouwen en de parkachtige tuin van het 
complex.	Voor	een	deel	verklaart	dat	de	inspiratie	die	ze	in	het	dienstencentrum	
opdoen.	Skewiel	is	tevens	gebaseerd	op	de	ideeën	over	de	‘Civil	Society’.	Wikipedia	
omschrijft	deze	als	volgt:	‘De	burgermaatschappij	of	Civil	Society	kan	bondig	
worden	omschreven	als	het	institutionele	domein	van	vrijwillige	associaties.	Het	is	
een	aanduiding	van	organisaties	of	instituties	buiten	de	sfeer	van	de	overheid,	de	
markt	en	de	verbanden	van	familie	en	vrienden.	Mensen	maken	er	vrijwillig	deel	
van	uit.	De	burgermaatschappij	staat	bovendien	voor	politieke	en	maatschappelijke	
wensbeelden,	zoals	betrokkenheid	van	burgers	bij	de	publieke	zaak,	vergroting	van	
maatschappelijk	zelfbestuur	ten	koste	van	de	politiek,	beperking	van	commerciële	
invloeden	en	versterking	van	gemeenschapszin	en	tolerantie.’	

Geestelijk vader van Skewiel
Foeke	de	Jong	vatte	de	ideeën	van	Christopher	Alexander	en	de	Civil	Society	een	
keer	als	volgt	samen:	“Het	zoogdier	mens	leeft	in	een	kudde	van	maximaal	10.000	
stuks.	Wordt	de	groep	groter	dan	ontstaan	er	uitwassen.	De	criminaliteit	neemt	
toe,	mensen	vervreemden	van	hun	leefomgeving,	de	betrokkenheid	bij	‘de	kudde’	
verdwijnt	en	de	sociale	controle	werkt	niet	meer.	Een	gezonde	kudde	ondersteunt	
zijn	individuele	leden	en	biedt	hen	ruimte	om	te	groeien	en	te	bloeien.	In	een	latere	
levensfase	zorgt	de	kudde	voor	een	plezierige	plek	om	oud	te	worden.	Mensen	die	
geen	deel	uitmaken	van	een	gezonde	kudde	missen	aandacht,	worden	sneller	ziek	
en	doen	eerder	en	een	groter	beroep	op	zorg.”

“ De ervaringen met 
Skewiel leren ons dat 
meer aandacht voor 
welzijn leidt tot drie 
jaar uitstel van de 
behoefte aan zorg. 
De AWBZ-kosten 
zijn ten opzichte 
van vergelijkbare 
verzorgingsgebieden 
lager. Door het 
huidige financierings- 
systeem komt het  
voordeel niet van-
zelf terecht bij de 
organisatie die een 
besparing mogelijk 
maakt, waardoor 
deze in een financieel 
kafkiaans probleem 
terecht komt.”
erik zwierenberg
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De visie van Skewiel 
In	de	visie	van	Skewiel	Trynwâlden	wordt	de	burger	
zodanig	gefaciliteerd	dat	hij	of	zij	zijn	eigen	‘dagpad’	kan	
vormgeven.	In	praktijk	betekent	dit	dat	mensen	eerst	door	
de	eigen	omgeving	worden	opgevangen.	In	tweede	instantie	
wordt een beroep gedaan op de sociale steunstructuur die 
via	welzijnsactiviteiten	wordt	versterkt.	Als	dat	niet	meer	
toereikend	is,	komt	er	pas	zorg	om	de	hoek	kijken.	Deze	wordt	
thuis,	in	de	eigen	omgeving	aangeboden.	In	principe	blijft	
iedereen	tot	zijn	of	haar	dood	thuis	wonen.	

De Mienskipsrie (gemeenschapsraad) 
De	gemeenschapsraad	is	samengesteld	uit	mensen	met	een	
groot	netwerk	binnen	de	Trynwâlden.	Ze	zijn	betrokken	en	
begaan	met	de	ontwikkelingen	in	het	gebied	en	de	gemeen-
schap.	De	Mienskipsrie	heeft	geen	‘officiële’	macht	of	positie.	
Zij	functioneert	vooral	als	een	communicatieplatform	en	
klankbord	voor	Skewiel.	Zij	is	een	soort	‘Raad	van	ervaren	en	
wijze	dorpsbewoners’.	Zij	herkent	problemen	in	de	gemeen-
schap	en	draagt	oplossingen	aan.	Achterliggende	gedachte	is	
dat	mensen	betrokken	moeten	zijn	om	van	elkaars	hulp,	zorg,	
middelen en informatie gebruik te kunnen maken. 

Het dienstencentrum,  
de supermarkt voor zorg 
Het	dienstencentrum	ligt	centraal	in	de	Trynwâlden	en	maakt	
onderdeel	uit	van	de	nieuwe	Heemstra	State.	Op	deze	locatie	
vinden	bezoekers	onder	andere	het	kantoor	van	Skewiel	
Trynwâlden,	een	tandarts,	een	apotheek,	fysio-,	ergonomie-,	
mensendieck-	en	logopediepraktijk,	maar	ook	een	bibliotheek,	
bloedpriklaboratorium,	consultatiebureau,	buitenschoolse	
opvang,	kinderdagverblijf	en	kapper.	Het	dienstencentrum	
maakt	onderdeel	uit	van	twee	appartementencomplexen	
waar mensen vanaf hun 50ste een appartement kunnen 
huren	of	kopen.	Zij	wonen	zelfstandig	en	kunnen	dichtbij	 
de gewenste diensten afnemen. 

De Omtinkers (omdenkers) 
De	Omtinker	kent	de	problemen	waar	ouderen,	hulp-
behoevenden	en	mantelzorgers	tegenaan	lopen.	Hij	of	zij	
adviseert,	ondersteunt	en	regelt	-	indien	nodig	-	hulp	op	het	
gebied	van	wonen,	welzijn	en	zorg.	De	Omtinker	weet	wie	
ondersteuning	nodig	heeft	en	zoekt	mensen	op.	De	Omtinker	
helpt	mensen	ook	hun	eigen	vragen	en	behoeftes	helder	 
te	krijgen.	

It deipad (dagpad) 
Ieder	mens	heeft	zijn	eigen	dagritme.	Van	opstaan	en	op	
geregelde	tijden	werken,	eten,	winkelen	tot	ontspannen.	

Als	iemand	daar,	om	wat	voor	reden	ook,	moeite	mee	krijgt	
is	het	belangrijk	dat	daar	aandacht	voor	is	en	ondersteuning	
wordt	geboden	zodat	men	de	dagelijkse	dingen	kan	blijven	
doen.	Mensen	willen	zolang	mogelijk	hun	eigen	dagpad	
blijven	volgen.	
 
Zelfsturende teams (à la buurtzorg) 
De	Trynwâlden	omvat	zeven	dorpen.	Samen	goed	voor	
zo’n	10.000	inwoners	die	voor	hulp	en	zorg	aan	huis	een	
beroep	kunnen	doen	op	zogenaamde	doarpstallen.	Ook	wel	
wijkteams	genoemd.	Deze	teams	bestaan	uit	huishoudelijke	
hulpen,	helpenden,	verzorgenden,	verpleegkundigen,	artsen,	
fysiotherapeuten,	ergotherapeuten,	dominees,	geestelijke	
verzorgers	én	welzijnwerkers.	De	Trynwâlden	telt	vier	
reguliere doarpstallen en een ‘vliegende keep team’ met 
oproep-	en	invalkrachten.	De	doarpstallen	zijn	zelfredzaam	
en	zelfsturend	en	bieden	alle	voorkomende	diensten	op	het	
gebied	van	(thuis)hulp,	zorg	en	welzijn.	

Het (digitaal) opbouwwerk 
Voor	het	(her)kennen	van	sociale	problemen	is	opbouwwerk	
een	belangrijk	instrument.	Ook	werkt	het	opbouwwerk	aan	
het	versterken	van	sociale	steunstructuren.	Dat	gebeurt	in	de	
dorpen	en	op	straat,	maar	ook	via	digitale	netwerken	worden	
steeds meer mensen bereikt en geholpen. Skewiel besteedt 
veel aandacht aan de digitalisering van het opbouwwerk. 

De Skewielmobiel 
De	bereikbaarheid	van	voorzieningen	(voor	iedereen)	is	op	
het	platteland	een	belangrijk	aandachtspunt.	Dat	geldt	ook	
voor de faciliteiten die het dienstencentrum biedt. Skewiel 
wil	voor	mensen	met	een	laag	inkomen,	mensen	die	moeilijk	
ter	been	zijn	en	mensen	die	geen	auto	hebben	betaalbaar	
vervoer	regelen.	De	organisatie	werkt	samen	met	het	
Cartesius	Instituut	aan	de	ontwikkeling	van	de	duurzame	
Skewielmobiel:	een	milieuvriendelijk	elektrisch	voertuig	
voorzien	van	een	digitaal	(route)aanvraagsysteem.	

Het	wordt	te	veel	om	in	te	gaan	op	alle	onderdelen	van	het	
concept	Skewiel.	Toch	wil	ik	de	maaltijdvoorzieningen,	 
het	werken	met	vrijwilligers,	het	aanbieden	van	cursussen,	
het	ondersteunen	van	hangjongeren,	de	digitale	leerstee	 
en het inkopen van lokale producten nog even noemen. 
Temeer	omdat	ook	op	die	fronten	hard	aan	verdere	ont-
wikkeling wordt gewerkt. We hopen hiermee een beetje 
duidelijk	te	maken	waarom	Skewiel	belangstelling	en	
bezoekers	uit	alle	werelddelen	trekt.	Het	mag	duidelijk	 
zijn	dat	het	concept	van	Skewiel	niet	ondoorgrondelijk	is,	
maar	eigenlijk	zo	oud	is	als	de	mensheid.	

Op basis van de voorgaande ideeën is het concept Skewiel 
ontwikkeld en zijn de volgende, typerende onderdelen 
geconcretiseerd. 
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Oebele Herder
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Bilgaard	is	volgens	de	bewoners	een	plezierige	en	leefbare	

wijk.	Een	wijk	waar	verschillende	groepen	bewoners	met	

elkaar wonen en respectvol met elkaar omgaan. Waar 

mensen	zich	kunnen	ontwikkelen.	Waar	het	schoon	en	

veilig	is.	Dat	moet	zo	blijven,	schrijft	het	wijkpanel	van	

Bilgaard.	De	bewoners	zijn	vooral	tevreden	over	het	goede	

voorzieningenniveau	en	de	gunstige	ligging	ten	opzichte	van	

stad	en	platteland.	Veel	mensen	wonen	er	al	vanaf	de	bouw	 

in	de	jaren	’60.	En	ze	willen	er	graag	blijven.	

Het concept 
Bilgaard
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De	naoorlogse	woonwijk	past	precies	in	het	woningbouw-
programma van de jaren ‘60. Systeembouw was op dat 
moment	het	credo.	Het	oorspronkelijke	ontwerp	is	van	 
Van	der	Broek	en	Bakema.	De	architecten	waren	aanhanger	
van	de	filosofie	van	Christopher	Alexander,	dat	is	te	zien	
aan	de	zogenaamde	stempelbouw.	Elke	wooneenheid	 
(plein/stempel)	is	met	een	toegangsweg	gekoppeld	aan	 
de hoofdontsluitingswegen. 

Mensen	maken	gemakkelijk	contact	in	deze	woonomgeving.	
Pleintjes,	kleine	toegangswegen	en	het	centraal	gelegen	
overdekte winkelcentrum: alles bevordert de sociale 
cohesie.	De	ramp	was	dan	ook	niet	te	overzien	toen	het	
winkelcentrum enkele jaren terug grotendeels afbrandde. 
Met	de	brand	verloren	de	ouderen	in	de	wijk	hun	ver-
trouwde	hangplek.	Alleen	al	daardoor	dreigde	de	sociale	
cohesie af te brokkelen. Gelukkig vordert de wederopbouw 
gestaag	en	krijgt	de	wijk	er	een	mooier	hart	dan	voorheen	
voor terug. 
 
De Mienskipsrie
Zoals	alle	Leeuwarder	wijken	kent	ook	Bilgaard	een	wijk-
panel,	samengesteld	uit	vrijwilligers.	Ze	vormen	een	goede	 
afspiegeling van de bewoners en hebben een goed netwerk 
in	de	wijk.	Het	wijkpanel	heeft	ook	een	visie	op	de	wijk	
ontwikkeld.	Het	is	het	panel	er	alles	aan	gelegen	dat	de	
positieve	mening	van	de	bewoners	blijft	bestaan:	een	ple-
zierige,	leefbare	wijk.	Dat	betekent	dat	zij	voor	bewoners	
die	ouder	worden,	goede	voorzieningen	willen	creëren.	
Bijvoorbeeld	door	de	woonservicezone	en	huiskamers	 
in seniorenflats. Bovendien mag het aantal ouderen in  
de	wijk	stabiel	blijven.	

Ook	jongeren	krijgen	kansen	in	deze	wijk.	Het	panel	wil	hen	
de	kans	bieden	er	langer	te	kunnen	blijven	wonen.	Meer	
starterswoningen en meer diversiteit in vervolgwoningen 

zodoende.	Op	het	wensenlijstje	van	het	wijkpanel	staat	ook	
een	betere	integratie	van	allochtonen	in	de	wijk.	Om	de	wijk	
leefbaar	te	houden	moet	het	percentage	niet	verder	toe-
nemen.	Verder	vindt	het	panel	dat	een	goed	mix	nodig	is	van	
sociaal-cultureel	werk,	kinder-	en	jeugdwerk,	opbouwwerk	
en	handhaving	door	gemeente,	corporaties	en	politie.	
 
Woonservicezone
Al	in	2004	werd	vastgesteld	dat	de	wijk	Bilgaard	met	haar	
groeiend aandeel oudere bewoners een interessant gebied 
voor	een	woonservicezone	is.	Dat	stond	in	de	‘Visie	op	
wonen	en	zorg	in	2015’.	In	de	wijk	wonen	namelijk	relatief	
veel	senioren	(55+).	Het	centraal	gelegen	winkelcentrum	 
en	de	nabij	gelegen	bouwlocaties	(nieuwbouw	en	renovatie)	
boden	een	goede	mogelijkheid	voor	de	realisatie	van	een	
centrale	woonservicezone	in	de	wijk.	Deze	ambities	zijn	
grotendeels gerealiseerd. 
In	2008	opende	het	‘multifunctionele	centrum	voor	wonen	
en	zorg’	haar	deuren.	In	de	wijk	zijn	42	woningen	voor	
beschermd	wonen,	180	voor	verzorgd	wonen	en	595	voor	
mensen met beperkingen geschikte woningen beschikbaar. 
Volgens	de	huidige	inzichten	is	dat	voldoende	om	de	ver-
grijzing	van	de	wijkbevolking	hier	op	te	kunnen	vangen.	 
De	bewoner	kan	dus	in	de	eigen	woning	of,	als	de	woning	
echt	ongeschikt	blijkt	voor	verdere	bewoning,	in	zijn	of	
haar	eigen	woonomgeving	blijven	wonen.	
 
Community Care 
Bij	de	ontwikkeling	van	de	woonservicezone	is	niet	
alleen	aandacht	voor	de	hardware:	het	gebouw,	maar	ook	
aandacht	voor	de	software,	de	mensen	die	in	de	wijk	wonen.	
In	dat	kader	is	enkele	jaren	terug	het	project	‘Community	
Care’	opgezet	om	sociale	netwerken	te	versterken	onder	
het	motto	‘Meedoen	is	belangrijk,	gewoon	waar	het	kan,	
speciaal waar dat moet’. 

  Het wijkpanel vormt een goede 
afspiegeling van de bewoners en heeft 
 een goed netwerk in de wijk.
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Smart Caring Community, Omkeer 2.0 in Bilgaard 
In	vervolg	op	dit	project	is	samen	met	Skewiel	in	2007	het	project	
Omkeer 2.0 ontwikkeld. 

Kern van het project: 
•	 	Verder	versterken	van	de	sociale	steunstructuur	ter	bevordering	 

van	zelforganiserend	vermogen	
•	 	Ontwikkelen	nieuwe	media	en	diensten	die	ondersteunend	zijn	 

aan	zorgproces	t.b.v.	optimale	communicatie	tussen	zorgvrager,	
sociaal	steunsysteem	en	formele	zorg	

•	 	Inventarisatie	knelpunten	regelgeving	en	financieringsstructuur	
•	 Herinrichten	zorgproces	(aanbieders)	

Met als doel: 
-				Afname	van	vraag	naar	professionele	zorg	
-				Afname	uitgaven	publieke	middelen	
-				Ontstaan	betaalbare	arrangementen/diensten	
 

Bilgaard	telt	zo’n	6600	inwoners.	Eenderde	
van de inwoners is ouder dan 55 jaar. 
Het	aandeel	gezinnen	met	kinderen	ligt	
beneden het gemiddelde; het aandeel 
eenoudergezinnen	bovengemiddeld	hoog.	
Het	netto	huishoudinkomen	in	Bilgaard	
blijft	achter	bij	de	rest	van	Leeuwarden.	 
In	Bilgaard	heeft	15%	van	de	bewoners	van	
18-64	jaar	een	uitkering.	Voor	de	gemeente	
Leeuwarden	ligt	dit	op	8%.	In	Bilgaard	
wonen	relatief	veel	allochtonen.	Er	zijn	
grote	groepen	Marokkanen,	Surinamers,	
en	vluchtelingen;	er	zijn	kleinere	groepen	
Antillianen,	Turken	(maar	wel	meer	dan	
gemiddeld	in	Leeuwarden)	en	overige	
minderheden.

“ WoonFriesland heeft een visie die uitgaat 
van ‘Goed Wonen’ in drie punten. Een goede 
woning, een goede woonomgeving en goede 
dienstverlening. WoonFriesland is ook op 
zoek naar vormen om de samenwerking 
met andere partijen ter bevordering van de 
leefbaarheid te versterken en te verbeteren. 
Er wordt al gewerkt in PPS-constructies en 
er wordt nagedacht over andere vormen van 
samenwerking.” frans kooiker (woonfriesland)
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In	het	najaar	van	2007,	bij	de	start	van	Omkeer	2.0,	hebben	
wij	het	project	vaak	omschreven	als	de	zoektocht	naar	
de	juiste	samenstelling	van	een	duurzame	cocktail	voor	
wonen,	welzijn	en	zorg.	Een	cocktail	die	in	ieder	geval	
zou	moeten	bestaan	uit	het	versterken	van	de	sociale	
steunstructuur,	het	vergroten	van	de	informele	zorg,	 
het	vereenvoudigen	van	de	regelgeving,	het	verhogen	 
van het veiligheidsgevoel en klantsturing als basisprincipe. 

Alle	benodigde	ICT-middelen	dienen	bij	die	omvorming	als	
hefboom:	de	opening	tot	nieuwe	mogelijkheden.	De	juiste	
samenstelling van de hierboven genoemde cocktail moesten 
we	proefondervindelijk	vaststellen.	Dat	betekende	dat	we	in	
de	praktijk	moesten	‘shaken	en	beproeven’	om	te	zien	wat	
de goede verhouding was. Misschien miste er nog wel een 
ingrediënt.	Misschien	zouden	we	onverwacht	nog	nieuwe	
ingrediënten	tegenkomen	in	het	proces.	

Een	avontuurlijke	bezigheid,	dat	shaken!	Nog	avontuur-
lijker,	als	dat	door	een	tiental	organisaties	gezamenlijk	
wordt	opgepakt.	En	zo	geschiedde	bij	Omkeer	2.0.	Nu	gaat	
samenwerken	niet	vanzelf.	Daarvoor	moet	je	afspraken	 
maken en die moet je vastleggen in een overeenkomst. 
Vooral	wanneer	er	aanzienlijke	geldsommen	mee	ge-
moeid	zijn.	Dat	het	vastleggen	van	een	samenwerkings-
overeenkomst	niet	zo	gemakkelijk	was,	kwam	mede	 
doordat	de	subsidie	bestond	uit	AWBZ-geld	dat	via	het	
Zorgkantoor	alleen	aan	een	erkende	AWBZ-instelling	 
kon	worden	toegekend.	kortom,	met	het	Zorgkantoor	
moesten	afspraken	worden	gemaakt	over	een	aparte,	 
zeer	uitzonderlijke	vorm	van	verantwoording.

Nog	kon	het	shaken	en	beproeven	niet	beginnen.	Eén	
organisatie,	de	erkende	AWBZ-instelling,	diende	op	te	
treden	als	ontvanger	en	verantwoordelijke	van	de	subsidie.	
Deze	was	alleen	als	kashouder	primus	inter	pares	en	verder	
net	als	de	anderen	één	van	de	samenwerkende	partijen.	
Maar	hoe	leg	je	dit	allemaal	vast	in	een	bestuurlijke	
overeenkomst	om	gezamenlijk	een	avontuur	aan	te	gaan	
met	ongewisse	uitkomst?	
En,	wat	zou	er	gebeuren	als	achteraf	toch	(een	deel	van)	
de	besteding	van	gelden	als	onrechtmatig	zou	worden	
aangemerkt	door	een	voortvarende	accountant?	Ondanks	
alle	afspraken	met	het	Zorgkantoor	was	dat	een	risico.	 
Wie	zou	daarvoor	moeten	opdraaien?	Het	was	inderdaad	

zo:	deze	opdracht	vertoonde	enige	gelijkenis	met	de	
opdracht tot de kwadratuur van een cirkel: het was 
onoplosbaar.

In	de	maanden	oktober	en	november	van	2007	was	er	
druk mailverkeer met de bestuurders over de juridische 
vormgeving	van	de	samenwerking.	Ik	werd	enerzijds	
geprezen	om	mijn	voortvarende	aanpak	om	nog	in	
december 2007 een formele ondertekening met een 
feestelijk	tintje	te	organiseren,	maar	kreeg	anderzijds	
meteen	de	suggestie	of	we	die	bijeenkomst	niet	konden	
beperken	tot	het	feestelijk	tintje.	Om	de	zaken	juridisch	nog	
maar	eens	goed	van	alle	kanten	te	kunnen	laten	bekijken.	
Tegelijkertijd	hadden	we	de	opdracht	het	toegekende	
miljoen	voor	2007	wel	uit	te	geven.	Want	bij	alle	afspraken	
met	het	Zorgkantoor	bleef	één	AWBZ-gulden	regel	wel	
bestaan: niet uitgegeven geld in het jaar van toekenning 
moet worden teruggestort. 

Uitgaven	doen	zonder	enige	vastlegging	van	de	samen-
werkingsafspraken	leek	mij	niet	zo	verstandig	en	ook	
de subsidieontvangende organisatie werd daar wel een 
beetje	zenuwachtig	van.	Uiteindelijk	werd	de	samen-
werking	beklonken	in	een	‘Verklaring	deelname	Sm@rt	
Caring	Communities’	(zo	heette	Omkeer	2.0	toen	nog)	
tussen	de	subsidie	ontvangende	organisatie	en	elke	deel-
nemende	partij.	Met	de	feestelijke	ondertekening	op	
19	december	2007	op	het	stadhuis	in	Leeuwarden	werd	
formeel	beklonken	dat	wij	met	zijn	allen	op	pad	gingen	om	
een nog onbekende cocktail te gaan ‘shaken’ en beproeven. 
Het	had	wat	bestuurlijke	drukte	gegeven,	maar	nu	stond	
er	toch	een	samenwerkingsverband.	Het	landelijke	
transitiemanagement	vond	de	totstandbrenging	van	deze	
overeenkomst al een eerste lovenswaardig transitieproduct 
en dat compliment hebben we in dank aanvaard. 

Bestuurlijke drukte

 Een avontuurlijke cocktail  
  in een bestuurlijke 
samenwerkingsovereenkomst:  
 de kwadratuur van een cirkel?!

18



Vrijwel	dagelijks	worden	we	overspoeld	door	een	tsunami	van	nieuwe	diensten	
op	internet.	Vaak	worden	ze	met	veel	kabaal	aangekondigd	om	onze	vluchtige	
aandacht	even	vast	te	houden.	Door	die	overvloed	en	het	vele	tromgeroffel	missen	
we	soms	de	mooiste	ontwikkelingen.	Zo	werd	ik	laatst	getipt	op	een	pareltje	dat	ik	
u	niet	wil	onthouden;	cc-net.

Ik	was	direct	enthousiast	over	dit	concept	en	maakte	een	afspraak	met	de	eigenaar	
onder	het	motto	‘baat	het	niet,	dan	schaadt	het	niet’.	Wat	direct	opviel	was	de	
integere	gedrevenheid	van	de	eigenaar/verkoper	van	de	webapplicatie.	Alleen	dat	
al	was	de	moeite	van	het	gesprek	waard.	Iemand	die	tot	in	zijn	tenen	gelooft	dat	
zijn	product	iets	toevoegt	aan	het	welzijn	van	de	medemens,	dat	is	bijzonder	mooi	
om	te	zien.

Cc-net	is	ontwikkeld	door	de	eigenaar	toen	zijn	moeder	hulpbehoevend	werd	en	
in	een	verpleeghuis	werd	opgenomen	waar	ze	nog	jaren	met	veel	plezier	heeft	
gewoond.	Hij	en	zijn	vier	broers	en	zussen	onderhielden	vanaf	dat	moment	
geregeld contact met de verpleeg(st)ers over het wel en wee van hun moeder. 
kortom,	veel	heen	en	weer	gebeld	en	gemaild.	Om	dit	te	stroomlijnen	en	beperken	
hebben	ze	cc-net	ontwikkeld.	In	eerste	instantie	voor	hun	eigen	gemak.	Later	werd	
het via het verpleeghuis ook aan meerdere families beschikbaar gesteld.

Cc-net	is	een	eenvoudig	concept.	Via	een	afgesloten	website	kunnen	verzorgers,	
moeder	(in	dit	voorbeeld),	kinderen,	familieleden	en	vrienden	communiceren.	
Verzorgers	kunnen	op	cc-net	aangeven	wat	er	die	dag	gebeurd	is.	Alle	betrokkenen	
krijgen	dan	een	mail	met	link,	zodat	ze	snel	kunnen	inloggen	op	cc-net	waar	de	
boodschappen	achtergelaten	zijn.	Dat	voorkomt	omvangrijke	bel-	en	mailrondes.	
Als	extraatje	heeft	cc-net	een	fotoalbum	en	andere	mogelijkheden	die	het	contact	
intensiever maken.
Het	mooie	van	deze	webdienst	is	dat	het	volledig	ontwikkeld	is	door	een	klant	van	
het	verpleeghuis	en	niet	door	professionals.	Die	insteek,	gebaseerd	op	de	behoeftes	
van	de	gebruiker	en	eigen	ervaringen,	is	de	kracht	van	een	ontwikkeling	als	deze.	
Niet	gevestigde	instituten,	maar	de	afnemer	ontwikkelt	diensten	die	waarde	
hebben.	Mijn	ouders	zijn	nog	jong	en	kunnen	voorlopig	nog	prima	voor	zichzelf	
zorgen.	Waar	ik	soms	wel	van	baal	is	dat	ik	duizend	keer	moet	vertellen	hoe	het	
met	mijn	dochter	gaat.	Misschien	kan	ik	cc-net	voor	haar	gaan	inzetten?	

Zachte mantel:  
software-ontwikkeling  
door en voor mantelzorgers
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In	de	krant	lees	ik	weer	een	artikel	over	een	uit	de	hand	
gelopen	burenruzie.	Letterlijk	dolgedraaid	door	een	maanden- 
lange	opgespaarde	woede,	veroorzaakt	door	harde	muziek	op	 
nachtelijke	uurtjes.	De	ene	buurman	heeft	de	ander	aan- 
gevallen	met	een	heggenschaar.	De	nu	ook	overdag	grijs-
gedraaide	cd	van	de	buren	moet	de	druppel	zijn	geweest.	Ik	
vraag	me	af	of	dit	echt	de	enige	oplossing	is	geweest.	Helaas	
zijn	bovengenoemde	taferelen	aan	de	orde	van	de	dag. 

Zelf	opgegroeid	in	een	pittoresk	dorpje	ken	ik	mijn	buren	en	
is	de	verstandhouding	goed.	Toen	ik	naar	de	stad	verhuisde	
om	op	kamers	te	gaan,	moest	ik	wennen	aan	de	manier	
waarop	men	met	buren	omgaat.	Ik	wil	niet	zeggen	dat	
het	overal	zo	is,	maar	over	het	algemeen	is	het	onderlinge	
contact	ver	te	zoeken.	In	flats	vindt	er	nog	nauwelijks	een	
praatje	op	de	galerij	plaats	en	lijkt	het	alsof	eenieder	zo	snel	
mogelijk	de	voordeur	achter	zich	dichttrekt.	Een	gevolg	
van dit afnemende onderlinge contact is de toegenomen 
vraag	naar	formele	diensten.	Men	kent	elkaar	niet	en	durft	
geen	gezellig	praatje	aan	te	knopen.	Laat	staan	iemand	
aanspreken	op	hinderlijk	gedrag.	Het	is	veel	gemakkelijker	
om	anoniem	je	beklag	te	doen	bij	de	politie.	Van	deze	
wordt vervolgens verlangd het probleem op te lossen. 
Helaas	werkt	het	in	de	praktijk	vaak	niet	zo.	Escalatie	van	
onderlinge meningsverschillen tussen buren is dan ook een 
veelvoorkomend probleem.

Burenoverlast is in de huidige samenleving een bekend 
fenomeen.	Veel	mensen	kampen	met	problemen	die	gere-
lateerd	zijn	aan	dit	fenomeen.	Maatschappelijk	gezien	heeft	
deze	vorm	van	overlast,	veelal	gekoppeld	aan	de	leefbaarheid	
in	een	wijk,	veel	aandacht.	Ook	zijn	er	talloze	documenten	op	
internet	die	beschrijven	hoe	burenoverlast	is	op	te	lossen	of	
te	voorkomen.	De	eerste	stap	is	een	persoonlijke	benadering	
van	de	overlastgever.	Later	komen	officiële	instanties	als	de	
politie	of	zelfs	justitie	in	beeld.
Het	probleem	is	dat	stagnatie	zich	veelal	in	het	beginstadium	
voordoet.	Buren	kennen	elkaar	nauwelijks	en	daarom	wordt	
de	persoonlijke	benaderingsstap	overgeslagen.	Er	wordt	
direct naar formele oplossingen gegrepen. Getracht moet 

worden	om	mensen	zover	te	krijgen	dat	zij	eerst	samen	
naar	een	oplossing	zoeken.	Meer	zicht	en	inzicht	krijgen	in	
de	sociale	problematiek	achter	de	voordeur.	Simpel	gezegd,	
‘Men moet elkaar leren kennen’. 

In	de	Bird	7,	een	flat	in	de	wijk	Bilgaard,	is	gestart	met	het	
project	‘kennen	en	gekend	worden’.	Bij	dit	project	is	het	van	
belang	om	flatbewoners	op	een	ontspannen	en	vrijblijvende	
wijze	met	elkaar	in	contact	te	brengen.	Om	dit	te	realiseren	
en	de	sociale	cohesie	te	versterken,	zijn	drie	feestelijke	en	
laagdrempelige	bewonersbijeenkomsten	georganiseerd.	
Door	het	kennen	en	gekend	worden	van	de	bewoners	te	
bevorderen,	zal	het	begrip	voor	elkaar	en	elkaars	situaties	
groeien.	De	verdraagzaamheid	neemt	toe	als	redenen	en	
achterliggende	gedachten	van	bepaald	gedrag	bekend	zijn.	
Dit	hoeft	niet	altijd	te	betekenen	dat	er	een	innig	contact	
moet	ontstaan.	Maar	alleen	al	een	vriendelijk	‘goedemorgen’	
in	de	lift	volstaat.	

Vaak	zijn	buren	zich	niet	bewust	van	de	overlast	die	zij	 
veroorzaken.	Wanneer	men	er	niet	op	wordt	aangesproken,	 
wordt	het	storende	gedrag	voortgezet.	In	veel	gevallen	
leidt een goed gesprek tot een oplossing of het begin ervan. 
Natuurlijk	levert	in	sommige	gevallen	een	gesprek	niet	het	
gewenste	resultaat	op.	Sommige	overlastproblemen	zijn	met	
praten	alleen	niet	op	te	lossen.	Hier	kan	een	formele	hulp-
instantie worden ingeschakeld.

Belangrijker	dan	het	aandragen	van	mogelijkheden	om	
burenoverlast	op	te	lossen,	is	dus	het	voorkomen	ervan.	
Bij	dit	project	is	dan	ook	gekozen	voor	de	preventieve	
insteek.	Doordat	het	gemêleerde	gezelschap	elkaar	op	een	
laagdrempelige	manier	leert	kennen,	zal	de	beeldvorming	
jegens	elkaar	veranderen.	Deze	veranderde	beeldvorming	
en	het	ontstane	begrip	zal	het	gevoel	van	veiligheid	en	
saamhorigheid	vergroten.	Want	waarom	pas	ingrijpen	als	
het	al	te	laat	is	en	de	negatieve	stempel	reeds	gedrukt	staat?	
Plezierig	naast	elkaar	wonen	is	wel	degelijk	mogelijk.	Als	we	
ons	allemaal	maar	iets	menselijker	en	positiever	opstellen.	

Kennen en  
gekend worden
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Het	project	loopt	inmiddels	teneinde	en	er	hebben	een	drietal	
bijeenkomsten	plaatsgevonden.	De	behoefte	om	elkaar	te	
leren	kennen	bleek	zeker	aanwezig	in	de	flat.	Aangegeven	
werd dat men het alleen lastig vindt om in contact te komen 
met	anderen.	Hoe	doe	je	dit	en	wie	zet	de	eerste	stap?	Het	
onbekende is toch waar velen tegen aanlopen en misschien 
zelfs	bang	voor	zijn.	Het	is	vaak	niet	een	kwestie	dat	mensen	
niet	willen,	ze	weten	simpel	gezegd	niet	hoe.	Een	middel	is	
nodig om mensen met elkaar in contact te brengen en het 
onderlinge kennen en gekend worden te vergroten.

Ik	denk	dat	we	terug	kunnen	kijken	op	een	zeer	geslaagd	
project.	Het	betreft	hier	een	succesvolle	methode	om	het	
onderlinge kennen en gekend worden onder bewoners 
te	stimuleren.	Door	de	feestelijke	aanpak	en	de	actieve	
benadering van bewoners is er een goede opkomst geweest 
op	de	bijeenkomsten.	De	bewonersfeesten	hebben	zelfs	
geresulteerd in een erg enthousiaste bewonerscommissie. 
Deze	club	bestaat	uit	mannen	en	vrouwen	van	verschillende	
leeftijden	en	met	uiteenlopende	culturele	achtergronden.	
Er	zijn	inmiddels	bij	de	gemeente	gelden	aangevraagd	
voor	voortzetting.	Een	ander	opmerkelijk	resultaat	is	de	
oprichting	van	de	Bird7-hyves.	Zo	zie	je	maar	weer;	voor	
jong	en	oud	elk	wat	wils.	De	ontstane	contacten	tonen	aan	
dat	het	echt	niet	zo	moeilijk	hoeft	te	zijn	om	buren	met	elkaar	
in	contact	te	brengen.	Eigenlijk	zouden	mensen	overal	weer	

eens	iets	meer	stil	moeten	staan	bij	de	medemens	en	dan	
vooral	die	in	de	eigen	omgeving.	Is	een	goede	buur	niet	beter	
dan	een	verre	vriend?	

Ter	afsluiting	nog	een	positief	voorbeeld	dat	ik	u	niet	
wil	onthouden.	De	tweede	bijeenkomst	vormde	voor	een	
Bird	7-bewoner	de	uitgelezen	mogelijkheid	om	eens	bij	de	
buurman	te	informeren	waar	deze	de	boxen	van	de	tv	en	
radio	had	geplaatst.	Deze	buur	bleek	zich	totaal	niet	bewust	
te	zijn	van	de	overlast	die	zijn	op	de	grond	geplaatste	boxen	
veroorzaakten.	De	bron	van	‘ergernis’	was	dus	zo	al	snel	
gevonden	en	het	probleem	spoedig	opgelost.	En	zeg	nu	zelf,	
dit werkt toch beter dan elkaar met een heggenschaar te 
lijf	gaan?	Ik	vind	in	ieder	geval	van	wel.	En	nee,	dit	heeft	
niets	te	maken	met	mijn	dorpsachtige	instelling	omtrent	
dit	onderwerp,	want	ook	hier	gebeurt	wel	een	en	ander.	
Gister	zag	ik	toevallig	nog	de	ene	buur	de	ander	bestormen.	
Een	heel	arsenaal	van	wilde	handgebaren	werd	hierbij	
uit	de	kast	gehaald.	Het	resultaat	van	al	deze	heisa?	Een	
samenklontering	op	straat	van	de	overige	bewoners,	
niemand	wilde	dit	spektakel	natuurlijk	missen.	Het	vormde	
overigens wel een goede reden voor ‘ons buren’ om na 
afloop (onder het genot van een drankje) de hele toestand 
nog maar eens uitvoerig te bespreken. Een typisch geval 
van versterking van het saamhorigheidsgevoel en de sociale 
cohesie	in	de	wijk?

Al	jarenlang	willen	ouderen	huiskamers	en	
ontmoetingsruimten	in	flats.	Maar	waarom	gaat	dat	zo	
moeizaam?	Zijn	het	de	extra	kosten	die	in	de	huur	worden	
doorberekend?	Zijn	er	onvoldoende	ouderen	die	het	willen?	
Is	er	onvoldoende	ruimte	om	een	huiskamer	te	realiseren?	
Niets	van	dit	alles.	In	de	praktijk	vindt	een	corporatie	
het lastig om een woning uit de bestaande voorraad te 
onttrekken of een andere ruimte geschikt te maken. 

Soms	zijn	er	andere	belangen.Ook	ouderen	twijfelen	soms	
aan	hun	eigen	organisatievermogen.	Zijn	ze	in	staat	om	 
een	huiskamer	te	runnen?	Is	het	financieel	op	te	brengen?	
kunnen	ze	fondsen	werven	of	zorgen	voor	een	goede	
afrekening?	De	corporaties	voeren	tot	op	heden	geen	

beleid	waardoor	ouderen	niet	weten	waar	ze	aan	toe	zijn.	
Welzijnsorganisaties,	het	wijkpanel	en	ouderen	zelf	kaarten	
het	onderwerp	regelmatig	aan	bij	corporaties	en	gemeenten.	
Helaas	voelen	ze	zich	niet	gesteund.

Onlangs	was	ik	nog	bij	een	overleg	dat	georganiseerd	werd	
door	de	gemeente.	Een	ambtenaar	vroeg	zich	hardop	af	
waarom	we	naar	de	wens	van	deze	ouderen	zouden	moeten	
luisteren.	Als	ouderen	dat	willen,	wilde	dat	nog	niet	altijd	
zeggen	dat	het	gesteund	moet	worden.	Ik	werd	toen	een	
beetje	kwaad.	Helaas	werd	ik	door	de	voorzitter	de	mond	
gesnoerd	toen	ik	stevig	wilde	reageren.	Met	de	belofte	dat	
deze	discussie	op	een	later	moment	een	vervolg	zou	krijgen.
Dit	is	mijn	kans!	Huiskamers	in	seniorenflats	versterken	

Digitaal kabaal
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het	onderlinge	contact	en	kunnen	eenzaamheid	doorbreken	
en	voorkomen.	Door	de	vermindering	van	eenzaamheid	
neemt	de	zorgvraag	af.	Mensen	voelen	zich	beter	en	blijven	
langer	gezond.	Zo	zijn	ouderen	bij	afnemende	mobiliteit	niet	
gedoemd	hun	laatste	jaren	achter	de	geraniums	te	slijten.	
Door	het	vrijwilligerswerk	dat	in	de	huiskamers	plaatsvindt,	
voelen	mensen	zich	nuttig	en	waardevol	voor	een	ander.	
Door	onderling	contact	neemt	de	mantelzorg	toe.	Er	hoeft	
minder	beroep	gedaan	te	worden	op	de	professionele	zorg	
en	opname	in	een	intramurale	instelling	kan	mogelijk	
worden	uitgesteld.	Ik	zou	zeggen	tel	uit	je	winst!	
Uit	onderzoek	blijkt	dat	door	computergebruik	eenzaam-
heidsgevoelens afnemen. Met andere woorden: faciliteer 
de ontmoetingsruimten ook nog eens met computers en 
gedegen	ondersteuning	en	je	maakt	een	boppeslag!	Hoezo	
niet	luisteren	naar	de	mensen	zelf?	Het	wordt	tijd	dat	we	
eens	ophouden	met	het	luisteren	naar	deze	ambtenaar!	

De	bewonerscommissies	van	seniorenflats	krijgen	sinds	
Omkeer	2.0	ondersteuning	van	Welzijn	Leeuwarden.	
Ondersteuning	bij	het	realiseren	van	de	wensen	die	zij	
hebben. Ook daar staat de wens tot ontmoetingsruimte 
steeds	weer	hoog	op	de	agenda.	Zij	ondersteunt	de	com-
missies	bij	het	inventariseren	van	de	wensen	van	bewoners	
en het mobiliseren van het eigen kunnen. Ook worden 
de	mogelijkheden	binnen	de	flats	in	kaart	gebracht	zodat	
de commissies gedegen het gesprek met derden aan 
kunnen	gaan.	Welzijn	Leeuwarden	wijst	ze	de	weg	naar	
financieringsmogelijkheden	en	begeleidt	ze	in	het	proces.

En	dit	werkt!	Inmiddels	zijn	er	drie	nieuwe	ontmoetings-
ruimten	gerealiseerd	door	de	bewoners	zelf.	In	twee	
ontmoetingsruimten staan inmiddels twee laptops.  
Senioren	in	Bilgaard	kunnen	heel	veel!	

Een socratisch 
succes 
De	kwaliteitscommissie	van	Omkeer	2.0	had	bedacht	dat	
een	socratisch	gesprek	een	goede	methode	zou	zijn	om	leer-
effecten	te	expliciteren.	Zo	gezegd,	zo	gedaan.	Daar	zaten	
we dan op 17 juni 2009 met tien ervaringsdeskundigen 
en	twee	leden	van	de	kwaliteitscommissie	om	tafel.	Ik	had	
zorgvuldig	gezocht	naar	mensen	die	de	projecten	van	ver-
schillende	kanten	zouden	kunnen	belichten.	Zowel	project-
leiders,	medewerkers	als	klanten	waren	aanwezig.	Ik	had	
iedereen van tevoren per mail uitgenodigd en waar nodig 
nagebeld.	Ik	kreeg	één	vrolijke	reactie	terug	met	de	op- 
merking:	“Ik	kom	graag,	maar	hoop	niet	dat	het	dan	met	 
mij	net	zo	eindigt	als	met	Socrates	en	zijn	gifbeker”.	 
kortom	veel	mensen	zaten	enigszins	gespannen	in	de	 
socratische kring. 

Als	organisator	van	de	middag	kon	ik	mij	prima	aan	de	
socratische	kring	onttrekken.	Ik	had	een	camera	geregeld	

en iemand	moest	die	toch	bedienen?	Onder	het	motto	‘Dan	
hebben	we	altijd	de	film	nog’	heb	ik	voor	de	liefhebbers	een	
twee	en	een	half	uur	durende	film	ter	beschikking.	

Het	eerste	project	dat	besproken	werd	was	Mantelzorg	in	
Beeld.	Ik	heb	een	tijdje	terug	de	financiering	van	dit	project	
gestopt,	omdat	het	mislukt	was.	Maar	wat	schetst	mijn	ver-
bazing,	zowel	de	agogisch	geschoolde	projectleider	als	de	
verantwoordelijke	voor	de	techniek	vonden	het	een	succes.	
Dat	van	de	dertig	geplande	aansluitingen	er	nu	nog	maar	
één	werkt,	is	bijzaak.	Door	de	opgedane	ervaring	wordt	
nu beter passende apparatuur ingekocht en niet meer de 
eerdere	beeldtelefoons	uit	korea.	Gijs	verwoordde	het	als	
volgt:	“De	factuur	konden	ze	prima	in	het	Engels	opstellen,	
maar	als	je	vragen	had	over	de	techniek,	werd	er	helaas	
alleen	koreaans	gesproken.”	Daarnaast	werden	klanten	
afgeschrokken	door	facturen	die	ze	kregen.	Facturen	die	
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niet	voor	hen	bestemd	waren.	Ikzelf	zou	de	factuur	gauw	
doorsturen,	maar	de	betrokkenen	waren	bang	dat	ze	
belazerd	waren	en	nu	aan	een	gekocht	product	vast	zaten.	

Voorkomen	dat	dit	soort	situaties	ontstaan,	daar	draait	het	
om.	En	communicatie,	dat	is	het	kernwoord.	De	ervarings-
deskundigen	zeggen	nu	voldoende	aanwijzingen	te	hebben	
dat	beeldtelefonie	mantelzorgers	kan	ontlasten.	Het	is	
nog	niet	wetenschappelijk	bewezen,	maar	de	ervaringen	
smaken	naar	meer.	Mantelzorg	in	Beeld	is	voor	Omkeer	2.0	
afgerond en door de opgedane ervaringen worden nu op 
veel	plaatsen	beeldtelefoons	geplaatst	die	betaalbaar	zijn	 
en	doen	wat	ze	moeten	doen.

De	gespreksleider	leidde	het	gesprek	probleemloos	van	
Mantelzorg	in	Beeld	naar	Trynwalden.net.	Voor	dit	project	
was	een	breed	scala	aan	betrokkenen	gekomen.	Van	digi-
tale	opbouwwerker	tot	leverancier	en	van	plaatselijke	
ondernemer tot student. Ook de vertegenwoordiger van 
Trynwalden.nl,	een	plaatselijke	nieuwssite	was	aanwezig.	
Een	boeiend	en	open	gesprek	ontwikkelde	zich	over	het	
enthousiasme	waarmee	Foeke	de	Jong	iedereen	inspireerde,	
stimuleerde	en	ook	financierde	om	een	visionaire	website	 
te ontwikkelen. 

Uit	de	chaos	die	jong	en	oud	inbracht,	creëerde	MediaCT	
een	community	site	die	medio	2008	met	een	Big	Bang	
gelanceerd	werd.	De	1000ste	inschrijver	kon	een	iPod	
winnen.	En	toen	werd	het	stil.	Foeke,	de	inspirator,	werd	
ziek	en	Skewiel	kwam	financieel	in	zwaar	weer.	Nu,	
een	jaar	later,	staat	de	teller	nog	steeds	in	de	tuin	van	

Skewiel.	Bij	700	inschrijvingen	is	het	gestopt.	Er	stond	
geen	nieuwe	inspirator	op	en	waar	Trynwalden.nl	een	
constante	stroom	van	bezoekers	had	vanwege	de	dagelijks	
ververste	nieuwsitems,	werd	het	stil	op	de	community	site	
Trynwalden.net.	

Vele	oorzaken	passeerden	de	revue	en	natuurlijk	lag	het	aan	
de	techniek.	Was	de	techniek	maar	perfect,	dan	zou	het	wel	
gaan	lopen.	De	gespreksleider	concludeerde	terecht	dat	er	
een	aantal	lessen	te	leren	zijn.	Er	is	een	groep	vrijwilligers	
nodig	uit	de	gemeenschap	die	de	website	up-to-date	houdt.	 
De	behoeften	uit	de	samenleving	werden	niet	genoeg	gesig-
naleerd,	het	was	een	aanbodgericht	project.	Trynwalden.net	
had	niet	apart	gerealiseerd	moeten	worden,	maar	had	een	
uitbreiding	van	Trynwalden.nl	moeten	zijn.	Geld	is	uiteinde-
lijk	niet	het	probleem.	De	behoefte	moet	uit	de	samenleving	
komen,	dan	kan	het	gaan	werken.

Het	laatste	project	dat	besproken	werd	was	Bilgaardnet.nl.	
Dat	project	loopt	nu	een	klein	jaartje	en	helaas	was	er	
maar	één	vertegenwoordiger	aanwezig.	Bilgaard	had	ook	
zijn	eigen	fotojournalist.	Hij	is	direct	vanaf	het	begin	gaan	
meewerken	aan	Bilgaardnet.nl.	Er	zijn	nu	100	bezoekers	per	
dag	en	in	Bilgaard	wordt	dat	nog	niet	als	een	succes	gezien.	
Toen	die	opmerking	voorbij	kwam,	zag	ik	de	betrokkenen	
van	Trynwalden.net	witjes	wegtrekken	rond	hun	neuzen.	

Ja,	Bilgaard.net	heeft	nog	niet	alle	bevolkingsgroepen	 
(100 verschillende nationaliteiten) bereikt. Maar het  
begin	is	er.	Na	drie	uur	socratische	gesprekken	begon	 
ik	te	verlangen	naar	een	glas	wijn.	Proost,	op	Socrates!

 “Smart technieken moeten niet gekoppeld 
worden aan zorg (want dan wordt aan de 
overheid gevraagd om die te leveren) maar 
aan handigheid en comfort zodat mensen  
zelf kunnen kiezen (en betalen) voor hun 
eigen gemak” johan lettink (znb)
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Goedenacht-zuster  
live op internet

De	meeste	mensen	werken	en	leven	overdag.	Maar	omdat	er	mensen	zijn	die	‘s	nachts	

zorg	nodig	hebben,	moet	er	ook	‘s	nachts	gewerkt	worden.	En	daar	is	gelukkig	de	

nachtzuster.	Maar	de	nachten	zijn	donker	en	leeg,	met	weinig	mensen	om	je	heen.	

Als	er	onderweg	iets	gebeurt,	is	het	niet	makkelijk	om	hulp	te	vinden.

Daar	moet	de	moderne	gps-technologie	een	oplossing	voor	zijn.	Een	voordeel	is	dat	
de	nachtzuster	zich	veilig	voelt,	want	op	een	centrale	plek	weet	men	precies	waar	
ze	is.	Als	de	nood	aan	de	man	is,	kan	iemand	snel	hulp	bieden.
Ook	voor	de	administratie	zou	dit	een	goede	ontwikkeling	zijn.	Je	kunt	precies	zien	
hoelang	er	zorg	is	verleend	bij	een	cliënt,	omdat	het	systeem	registreert	waar	de	
nachtzuster	is.	Voordelen	voor	iedereen.	Nadelen	zijn	er	natuurlijk	ook.	Voor	de	
nachtzuster	is	het	net	alsof	zij	in	de	realiteit	van	George	Orwell,	zoals	verwoord	in	
zijn	boek	1984,	terecht	komt.	Totale	controle	door	je	werkgever	over	waar	je	op	elk	
moment	van	de	nacht	bent,	kan	beangstigend	aanvoelen.	

Samenwerking NHL Hogeschool
Dankzij	de	razendsnelle	ontwikkeling	van	gps	zijn	er	nu	apparaten	op	de	markt	
die	regelmatig	hun	positie	door-geven.	De	afdeling	internet	Academie	van	de	
NHL	Hogeschool	heeft	een	webapplicatie	ontwikkeld	waarop	je	kunt	zien	waar	
een	apparaatje	is	en	welk	pad	iemand	aflegt.	De	webapplicatie	is	in	een	paar	
maanden	ontwikkeld	en	werkte	naar	behoren.	Tijdens	de	proefperiode	kreeg	een	
aantal	thuiszorgmedewerkers	zo’n	apparaatje	mee,	een	zogenaamde	‘Mambo’.	Een	
apparaat	in	de	vorm	van	een	ei,	ter	grootte	van	een	gemiddelde	mobiele	telefoon.	
Het	experiment	kon	beginnen.	

‘Dode Mambo’s’
De	ene	medewerker	gooide	het	apparaatje	in	de	auto	en	keek	er	niet	meer	naar	om.	
Een	tweede	stak	het	in	haar	nog	verder	uitpuilende	tas.	Een	derde	zorgde	ervoor	
als	of	het	een	Tamagotchi	was.	Maar	na	ruim	een	week	was	er	geen	enkel	apparaat	

Na ruim een week  
was er geen enkel  
apparaat dat zich- 
zelf nog aanmeldde  
bij de webapplicatie.  
Ze waren allemaal 
‘dood’.
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“Voor innovatie is het nodig over 
sectoren heen te kijken. Domotica (techniek) en de 
wijkverpleegkundige (zorg en welzijn) lijken mijlenver  
van elkaar af te staan. Maar door samenwerking met de 
NHL Hogeschool worden nu programma’s ontwikkeld 
waarin de wijkverpleegkundige een goed beeld krijgt 
van welke domotica haar en haar cliënten kunnen 
ondersteunen.” willie van der galiën (nhl hogeschool) 

dat	zichzelf	nog	aanmeldde	bij	de	webapplicatie.	 
Ze	waren	allemaal	‘dood’.

Bij de evaluatie kwamen verschillende  
‘doodsoorzaken’ boven tafel:
1.	 Na	slechts	vijf	uur	was	de	batterij	al	leeg.
2.	 	Het	duurde	lang	voor	een	apparaatje	zijn	positie	

bepaalde.	De	wachtende	medewerker	twijfelde	of	 
het apparaat werkte en gooide het ding aan de kant.

3.	 	Het	apparaatje	leek	vrij	‘doods’.	Niet	zoals	een	
Tamagotchi	en	dus	ook	niet	leuk	om	voor	te	zorgen.

4.	 	Weer	een	extra	apparaat	om	mee	te	sjouwen,	naast	
telefoon en mobicom voor registratie van de uren.  
En niet te vergeten de bekende sleutelbos. 

Bewegingssensoren
kortom,	veel	verbeterpunten	op	het	gebied	van	techniek.	
Andere	partijen	ontwikkelen	dit	verder.	Toen	we	met	dit	
project	startten,	was	de	SIRF	II	chipset	het	modernste	
apparaat	op	de	markt.	Nu,	een	jaar	later,	is	er	de	SIRF	IV.	

In	deze	vinding	is	de	eerste	generatie	van	bewegings-
sensoren	opgenomen,	zodat	de	locatie	ook	bepaald	kan	
worden	als	satellieten	een	tijdje	niet	traceerbaar	zijn.	
Inmiddels	zijn	de	eerste	toestellen	te	koop	waarbij	gps	
en	telefoon	zijn	geïntegreerd.	Daarmee	is	al	een	klacht	
opgelost.	De	batterij	gaat	bij	de	moderne	apparatuur	ook	
minimaal	een	dag	mee,	waarmee	een	tweede	probleem	is	
opgelost.	Door	de	snelle	ontwikkeling	van	de	hardware	zal	
het ook niet lang duren voor er programma’s ontwikkeld 
worden	die	de	thuiszorgmedewerker	verder	ondersteunen.	
Denk	aan	planningen	direct	uploaden,	aan-	en	afmeldingen	
op basis van locatie en spoedjes automatisch doorvoeren. 
Daarnaast	heeft	de	verpleegkundige	het	patiëntendossier	
direct	bij	de	hand	in	het	kleine	apparaat.	

Technisch	zijn	er	nog	best	een	aantal	hobbels	te	overwinnen,	
maar	over	vijf	jaar	is	de	nachtzuster	‘live’	op	internet	te	
volgen.	En	George	Orwell?	Die	heeft	zich	vergist	in	het	jaar,	
maar	verder	komt	zijn	wereldbeeld	beangstigend	dichterbij.
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‘ Straks 
worden plan ningen  
automatisch geüpload  
	 	 	 en	heeft

de ve rpleegkundige
het	patiënten	dossier	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 bij	de	hand	
in	haar	kleine	zakcomputer’



‘ Straks 
worden plan ningen  
automatisch geüpload  
	 	 	 en	heeft

de ve rpleegkundige
het	patiënten	dossier	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 bij	de	hand	
in	haar	kleine	zakcomputer’







Ans Peeters Weem
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Tussen droom 
en daad staan 
wetten in de weg

Op	een	mooie	zomerse	dag	aan	het	strand	

zeiden	mijn	kinderen	tegen	elkaar:	“We	gaan	

een	kasteel	bouwen.”	Mijn	dochter	maakte	

moddermuurtjes	en	zocht	stenen	voor	

de versteviging. Er kwam een mooi rond 

bouwwerk	te	staan.	Mijn	zoontje	begon	op	

een	andere	plek	met	zijn	voeten	het	zand	weg	

te slepen en bracht binnen de kortste keren 

een heuse slotgracht tot stand. Bouwwerk en 

slotgracht waren niet met elkaar in verbinding. 

En	toch	zeiden	ze	beiden	tegen	mij:	 

“Mama,	WE	hebben	een	kasteel	gebouwd!”

33



Twee	verschillende	kinderen,	twee	verschillende	kastelen.	
In	Bilgaard	zijn	een	aantal	thuiszorgaanbieders	actief.	Ieder	
van	hen	stelt	de	klant	centraal	en	wil	de	zorg	verbeteren.	
Onafhankelijk	van	elkaar.	En	zo	rijden	er	in	de	wijk	drie	 
thuiszorgauto’s	rond	en	lopen	er	medewerkers	van	ver-
schillende	organisaties	over	dezelfde	galerij.	Burgers	krijgen	
diverse	telefoonnummers,	folders	en	advertenties	uit	de	
wijkkrant	over	zich	heen.

Concurrentie
Deze	drie	grote	thuiszorgaanbieders	van	Leeuwarden	
participeren	in	Omkeer	2.0.	Twee	van	hen	verzorgen	ook	
intramurale	zorg	in	de	V&V	sector.	Maar	verder	bieden	
ze	dus	dezelfde	soorten	zorg	aan.	Binnen	de	huidige	wet-
en	regelgeving	zijn	ze	concurrenten	van	elkaar	op	de	
thuiszorgmarkt.	Ze	concurreren	op	prijs	en	kwaliteit,	 
zowel	in	de	AWBZ	als	in	de	WMO.	Het	gezamenlijk	op-
treden	in	één	wijk	levert	hen	geen	voordeel	op	in	de	 
ranking	van	het	Zorgkantoor.	Sterker	nog,	het	zou	zelfs	 
een	inval	van	de	NMa	kunnen	opleveren.

Omkeer	2.0	heeft,	als	transitieprogramma,	de	ambitie	om	
te	komen	tot	nieuwe	concepten	van	wonen,	welzijn	en	
zorg.	De	innovatie	die	het	meest	bij	wensen	van	de	burgers	
aansluit,	is	dat	zij	zelf	kunnen	bepalen	hoe	hun	thuiszorg	
ingericht	moet	worden.	De	drie	organisaties	moeten	de	
organisatievorm	aanpassen	en	gezamenlijk	antwoorden	
formuleren	om	tot	de	gewenste	zorgverlening	te	komen.	 
Wij	noemden	het	Bilgaardzorg,	zeg	maar:	Buurtzorg	plus.

Wetten
Wij	dachten	de	budgetten	van	diverse	wetten	samen	te	
kunnen	voegen	tot	een	zorgbudget	voor	de	wijk.	Maar	
helaas,	tussen	droom	en	daad	staan	wetten	en	praktische	
bezwaren	in	de	weg.	Zoals	de	indicatiestelling	en	de	beleids-

regels; andere middelen en interventies toepassen dan 
geïndiceerde	zorg	is	niet	mogelijk.	De	productienormen	
nodigen	uit	tot	het	maken	van	uren-bij-de-klant	in	plaats	
van	het	zoeken	naar	alternatieven.

De	effecten	van	deelname	aan	Bilgaardzorg	mogen	niet	
leiden	tot	een	nadelig	effect	op	de	ranking	bij	nieuwe	aan-
bestedingen	AWBZ	en	WMO.	Deelname	aan	Bilgaardzorg	is	
gericht	op	kwaliteitsverbetering	en	op	verzoek	van	de	over-
heid.	Deelnemers	worden	gevrijwaard	van	sancties	in	het	
kader van wetgeving op het gebied van mededinging. 

Marktwerking	en	concurrentie	gaan	niet	uit	van	samen-
werken	en	gezamenlijke	verantwoordelijkheid.	Tot	slot	zijn	
de	zorgleefplannen	en	de	verantwoordingsregistratie	zo	
verschillend	dat	daarover	discussies	ontstaan.	We	bedach-
ten	garantstellingen	die	we	nodig	hadden	van	de	gemeente,	
VWS	en	het	Zorgkantoor.	Leidend	in	Bilgaardzorg	zouden	
de	afspraken	zijn	die	met	de	cliënt	gemaakt	worden	in	het	
project	boven	de	indicatiestelling	door	CIZ.	En	de	effecten	
van	deelname	aan	Bilgaardzorg	op	de	productie	WMO	 
en	AWBZ	mogen	niet	leiden	tot	budgetkortingen	achteraf.	

Impasse
We	kwamen	in	een	impasse	terecht,	want	deze	garanties	
kregen	we	niet.	Maar	we	gingen	opnieuw	verder,	met	lef!	
Cliënten	willen	aansluiting	bij	hun	dagpad	en	eigen	regie.	
Organisaties	willen	effectieve	en	efficiënte	zorg	verlenen.	
We	zochten	naar	synergie:	ketenafspraken,	afgestemde	
werkprocessen	en	elkaars	expertise	benutten.	We	vonden	
de	oplossing	in	Wijkzorgplus.	Bij	één	loket	in	Bilgaard	
kunnen	alle	burgers	terecht	voor	vragen	over	wonen,	
welzijn,	zorg	en	dienstverlening.	Achter	het	loket	blijven	
de	organisaties	zelfstandig	hun	werk	doen	en	blijft	de	
keuzevrijheid	gehandhaafd.

  “Met Bilgaardzorg kan het ook mogelijk zijn 
om de politiek in te laten zien dat concurrentie op 
de werkvloer niet nodig is. Het zou mooi zijn als de 
landelijke politiek hier aandacht aan gaat geven.”

johan lettink (znb)
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De val van een icoon
Een	transitieprogramma	heeft	behoefte	aan	visionairs:	
mensen	met	een	heldere	visie	op	een	bedrijfstak.	Mensen	
die	anderen	meekrijgen	in	de	verdere	ontwikkeling	van	hun	
ideeën	door	hun	aanstekelijke	charme	en	energie.	Mensen	
die	briljant	zijn,	leven	voor	het	welzijn	van	anderen	en	
zichzelf	kunnen	wegcijferen.	Mensen	die	niet	in	de	valkuil	
van	materialisme	en	goeroedom	vallen.	Alleen…	deze	
mensen	zijn	tamelijk	zeldzaam.	Een	personeelsadvertentie	
zou	er	ongeveer	als	volgt	uitzien:

Gezocht: Iemand met tomeloze energie die eindeloos 
wil gaan voor een briljant zorgconcept. Je moet bereid 
zijn dag en nacht te werken en in staat zijn om te blijven 
beargumenteren waarom het concept briljant is. Ook al 
werkt er niemand mee. Je moet mensen kunnen motiveren, 
stimuleren en meekrijgen zoals de rattenvanger van 
Hamelen. Je zult vrienden verliezen en vijanden ont-
moeten. Je moet 24 uur per dag scherp, snel en slim zijn.  
Je aandacht mag geen moment verslappen. Je moet tegen 
financiële tekorten kunnen en op de randen van de wet-  
en regelgeving durven balanceren. Als je slaagt ben je God, 
als je mislukt een loser.

Zo	iemand	komt	niet	uit	het	niets.	Pas	na	jarenlange	
ervaring	in	een	bepaalde	bedrijfstak	kunnen	mensen	zich	
ontwikkelen	tot	iets	wat	er	op	lijkt.	Door	ervaring	wijs	
geworden	weet	zo	iemand	de	klemmen	en	voetangels	
feilloos	te	omzeilen.	De	kunst	is	ook	om	met	beide	benen	

op	de	grond	te	blijven	staan	wanneer	mensen	naar	je	gaan	
luisteren	en	je	steeds	minder	feedback	krijgt.	

Wie	het	verhaal	van	Skewiel	kent,	beseft	dat	er	gelijke-
nissen	zijn	met	wat	er	is	gebeurd.	Foeke	de	Jong	heeft	vanaf	
1993	tot	2008	consequent	gewerkt	aan	het	uitwerken	van	
een	visie	waarin	de	zorg	voor	de	oudere	inwoners	van	
de	Trynwâlden	centraal	staat.	Het	bejaardenhuis	werd	
afgebroken en daar voor in de plaats kwam een supermarkt 
voor	zorg.	Dat	ging	lange	tijd	goed.	Veel	zorgorganisaties	in	
Friesland	voelden	zich	betrokken	en	steunden	het	initiatief	
van harte. 

Tussen	2005	en	2008	keerde	het	tij.	Vernieuwen	werd	te	
veel	een	doel	op	zich	en	ging	ten	koste	van	de	primaire	zorg	
en	financiële	positie	van	Skewiel.	Vernieuwen	vergt	ook	
een	andere	manier	van	managen	dan	beheren.	Dat	gaat	
vaak	niet	goed	samen.	Dat	werd	niet	tijdig	gesignaleerd,	
waardoor	Skewiel	geleidelijk	aan	in	de	financiële	problemen	
kwam.	Daar	kwam	bij	dat	Foeke	in	het	voorjaar	van	2008	
wegviel.	Hij	had	te	veel	van	zichzelf	geëist	en	kon	het	tij	
niet	keren.	Skewiel	raakte	in	financiële	nood	en	moest	op	
zoek	naar	een	fusiepartner	die	orde	op	zaken	zou	stellen.	
Deze	werd	medio	2009	gevonden.	

Foekes	concept	wordt	nog	steeds	bejubeld,	maar	moet	zich	
in	praktijk	opnieuw	bewijzen.	Met	Foeke	zelf	gaat	het	lang-
zaamaan	beter.	Hij	denkt	weer	na	over	zijn	toekomst	en	is	
een	ervaring	rijker.	Geen	wonder	dat	er	zo	weinig	mensen	
hun nek durven uitsteken. 

Vraagstukken
Dit	is	het	zorgboulevard-idee.	Door	synergie	in	de	
werkprocessen	sluit	het	aanbod	beter	aan	bij	de	wen- 
sen	van	de	burgers.	Dit	geldt	vooral	voor	de	bereik-
baarheid	overdag	en	’s	nachts,	de	nachtzorg	en	de	
specialistische	verpleging.	Tegelijkertijd	zijn	er	zo	 
aantrekkelijke	arbeidscontracten	aan	te	bieden.	
Teams	en	teamleiders	gaan	met	elkaar	dit	proces	
in.	Bestuurders	zien	zich	geplaatst	voor	een	tweetal	
uitdagingen.	Gezien	de	tarievenstructuur	van	de	
thuiszorg	kan	de	rentabiliteit	van	de	verschillende	
organisaties in de problemen komen als het model 

voor de hele stad uitgewerkt wordt. Samenwerking  
is toegestaan volgens de Mededingingswet binnen  
de	grenzen	van	een	bepaald	budget.	Maar	wat	als	 
dat	budget	overschreden	wordt?	Dit	zijn	interessante	
vraagstukken	voor	Frieslab.

Gaan	we	in	Nederland	verder	met	de	concurrentie	
en	marktwerking	in	de	thuiszorg	op	een	manier	die	
eigenlijk	niemand	wenst	en	ook	nog	eens	veel	geld	kost?	
Of	kunnen	we	over	onze	eigen	schaduw	heen	springen	
en	een	transitie	op	gang	brengen	naar	iets	nieuws?	
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Zoveel	mensen,	zoveel	wensen.	Met	twaalf	organisaties	op	pad	gaan	in	het	project	

Omkeer	2.0	is	geen	sinecure.	Iedereen	heeft	zijn	eigen	-	vaak	hooggespannen	-	

verwachtingen	van	een	project.	Zoveel	bedrijven,	culturen	en	mensen	als	er	zijn,	

zoveel	verwachtingen	en	toekomstbeelden	zijn	er	ook.	En	dat	maakt	het	leven	niet	

eenvoudig,	als	je	de	wens	hebt	om	enige	richting	te	geven	aan	het	eindresultaat.	

Verwachtingen, 
ambities, realiteit  
en de tsunami

Als	kwartiermaker,	projectleider,	transitiemanager	-	
of	hoe	het	beestje	ook	mag	heten	-	heb	je	een	zekere	
behoefte	aan	het	halen	van	een	resultaat	dat	beter	is	dan	
de	opdrachtgever	verwacht.	Je	wilt	graag	succesvol	zijn,	
maar om dat te bereiken heb je wel realistische en haalbare 
doelen	nodig.	En	laat	dat	nou	net	een	beetje	lastig	zijn	in	
een	transitieproject	waar	je	samen	zoekt	naar	het	anders	
vormgeven	van	maatschappelijke	processen,	zonder	steeds	
weer terug te vallen in het oude stramien. 

Theorie versus praktijk
Het	belangrijkste	in	een	transitieproject	is	dat	je	risico	
neemt	en	projecten	aanpakt	met	een	hoog	afbreukrisico,	
die	als	ze	slagen	veel	resultaat	opleveren.	Het	maakt	niet	
uit	als	een	project	niet	slaagt,	we	leren	van	de	fouten	die	
we maken en die leerervaringen maken we overdraagbaar. 
Op die manier kunnen anderen later voortbouwen op de 
opgedane	ervaringen.	Dat	is	de	theorie.	In	de	praktijk	wil	je	
natuurlijk	gewoon	een	succesvol	project,	dat	na	afronding	
door iedereen bejubeld wordt en waarvan de resultaten 
door iedereen overgenomen worden. 

Van visionair tot alleseter
Terug	naar	de	harde	werkelijkheid.	In	een	breed	opgezet	
project	kom	je	veel	mensen	tegen.	Zo	heb	je	daar	de	
overambitieuze	dagdromer,	die	verwacht	dat	met	een	paar	
briljante	innovaties	alle	problemen	(‘Welke	problemen?	 
Ik	zie	geen	problemen’)	als	sneeuw	voor	de	zon	verdwijnen.	
Dan	is	er	de	visionair	die	een	schitterend	toekomstbeeld	
kan	verwoorden,	maar	vergeet	aan	de	fundering	te	werken.	
Verder	hebben	we	een	samenbinder,	die	de	kool	en	de	
geit	weet	te	sparen,	maar	daardoor	soms	vastloopt	in	een	
moeras	van	verwachtingen.	Dan	is	er	de	drukke	mier	die	
allerlei	ballast	naar	het	Omkeer	2.0-nest	sjouwt	en	vindt	
dat	anderen	daar	mee	aan	de	slag	moeten.	Dan	is	er	de	
alleseter,	die	alles	oppakt	totdat	hij	overloopt	en	vergeet	
om	tijdig	dingen	over	te	dragen	aan	anderen.	En	natuurlijk	
de	ja-zegger,	alles	wil	hij	wel	doen,	maar	weken	later	is	er	
nog	niets	gebeurd.	Of	de	bureaucraat,	die	continu	beren	
op	de	weg	ziet	en	allerlei	eisen	stelt	aan	er	wat	gedaan	kan	
worden.	En	natuurlijk	de	zekerheidszoeker,	hij	wil	wel,	
maar het kan niet vanwege allerlei regels en andere – vaak 
niet	bestaande	–	eisen,	die	natuurlijk	door	derden	gesteld	
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worden.	Zoals	Willem	Elschot	in	zijn	gedicht	over	het	
huwelijk	al	schreef:	“Tussen	droom	en	daad	staan	wetten	 
in	den	weg	en	praktische	bezwaren”.	

Proceswerking
Soms	vergelijk	ik	Omkeer	2.0	wel	eens	met	het	tsunami-model	
voor	nieuwe	technologieën.	De	hoge	voorste	golf	verbeeldt	
de verwachtingen die mensen hebben van de impact die een 
verandering	op	de	korte	termijn	teweeg	zal	brengen.	Deze	
verwachtingen	zijn	veel	te	hoog	gespannen.	Op	de	top	van	
de	golf	slaat	de	hoop	om	in	desillusie,	wordt	de	verandering	
vergruisd	en	zakt	het	geloof	naar	een	dieptepunt.	In	de	zeven	
tot tien jaar daarna worden de veranderingen gemeengoed 
en	gaan	ze	deel	uitmaken	van	het	dagelijks	leven.	Na	ruim	
tien	jaar	vanaf	het	begin	blijkt	de	impact	uiteindelijk	vaak	
groter	te	zijn	dan	aanvankelijk	verwacht.	Dit	proces	van	
ontwikkelen	en	accepteren	van	verandering	schijnt	de	men-
selijke	geest	eigen	te	zijn.	Het	gebeurt	keer	op	keer	op	een	
vergelijkbare	wijze.	Ook	Omkeer	2.0	ontkomt	er	niet	aan.	

In	een	transitieproject	als	Omkeer	2.0	werk	je	aan	
maatschappelijke	veranderingen,	die	vaak	meer	dan	
dertig jaar nodig hebben om gerealiseerd te worden. 

Met transitieprojecten probeer je de verandering die 
onherroepelijk	komt,	te	versnellen	en	inzicht	te	verwerven	
in	de	richting	die	de	verandering	vorm	geeft.	De	amper	
drie	jaar	dat	Omkeer	2.0	draait,	is	te	weinig	om	echte	
verandering	te	realiseren,	maar	een	begin	is	gemaakt.	

“ Doorgaan met samen inno- 
veren biedt kansen, maar 
de juiste invulling van 
deze samenwerking heb 
ik nog niet gevonden. 
ZNB staat open voor een 
goede discussie om hier 
vervolgstappen in te zetten.” 

johan lettink (znb)

Brandstof  
voor transitie 
“Wie	heeft	er	nu	eigenlijk	behoefte	aan	transitie?”	 
vraagt	een	wijkbewoner	in	Bilgaard.	Als	projectleider	
binnen	het	project	Omkeer	2.0,	een	transitieproject	in	 
de	Langdurende	Zorg,	verbaasde	deze	opmerking	mij	ten	
zeerste.	Hoe	komt	het	dat	iemand	de	maatschappelijke	
behoefte	voor	verandering	van	het	zorgsysteem	niet	ziet?	
Alle	media	vertellen	ons	toch	regelmatig	dat	de	kosten	
van	de	AWBZ	op	lange	termijn	onhoudbaar	zijn?	Er	moet	
iets	gebeuren,	de	noodzaak	is	groot,	althans	zo	voelt	het	
voor	mij.	Misschien	ligt	het	aan	mij	en	ben	ik	besmet	met	
het	‘transitievirus’?	

Transitie	in	de	zorg	gaat	over	vele	‘kleine’	veranderingen	
die	samen	de	wijze	waarop	we	zorg	consumeren	struc-
tureel	moeten	gaan	veranderen	om	de	AWBZ	betaalbaar	 
te	houden.	Tussen	de	vele	kleine	veranderingen	zitten	 
misschien	ook	een	paar	‘grote’	veranderingen.	Voorbeelden	
uit	het	verleden	zijn	de	uitvinding	van	de	pil,	waardoor	
de	gezinssamenstelling	wereldwijd	grote	veranderingen	
onderging. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van het 
elektrisch	licht	door	Thomas	Alva	Edison.	We	kunnen	ons	
nu niet meer voorstellen dat de eerste elektrische lampen 
brandden	op	de	wereldtentoonstelling	van	1881	in	Parijs.	
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Nu,	nog	geen	130	jaar	later,	lijkt	het	wel	of	elektrisch	licht	
er	altijd	al	was.

Ondertussen gaat van het bruto inkomen van iedere 
Nederlander	ongeveer	20%	naar	de	zorg.	Bij	ongewijzigd	
beleid	zal	dit	percentage	de	komende	jaren	nog	drastisch	
gaan	stijgen	door	de	steeds	ouder	wordende	populatie	
Nederlanders.	“Zoveel	geld,”	verzucht	de	wijkbewoner,	
“ik	kan	amper	rondkomen,	als	ik	minder	hoef	bij	te	dra-
gen	aan	de	zorg	dan	zouden	mijn	financiële	problemen	
als	sneeuw	voor	de	zon	verdwijnen.”	Daarmee	slaat	hij	
de	maatschappelijke	spijker	op	z’n	kop.	

In	Nederland	is	zorg	gelukkig	‘gratis’.	Als	ik	lees	hoe	
mensen	in	de	Verenigde	Staten	in	problemen	komen	
doordat	de	toegang	tot	zorg	niet	collectief	is	geregeld,	
dan	rijzen	mij	de	haren	te	berge.	Een	Amerikaan	die	 
naar	Nederland	verhuisde	en	zijn	eerste	loonstrookje	 
zag	verzuchtte:	“Wat	is	de	belasting	toch	hoog	in	dit	
land.”	Toen	hij	vervolgens	ontdekte	dat	zijn	kinderen	
gratis	naar	school	kunnen	en	de	zorgkosten	niet	nog	 
eens	apart	verrekend	hoeven	te	worden,	werd	hij	een	
stuk	enthousiaster	over	het	Nederlandse	systeem.	

Transitie	in	de	langdurende	zorg	gaat	dus	niet	over	een	
slecht	systeem	goed	maken.	Natuurlijk	zitten	er	weef-
fouten in het huidige systeem en daar wordt ook aan 
gewerkt.	Nee,	transitie	gaat	over	een	goed	systeem	nog	

veel	beter	maken.	Niet	alleen	door	het	te	optimaliseren,	
maar	door	het	in	twintig	tot	dertig	jaar	compleet	te	ver-
anderen.	De	vraag	is	alleen,	hoe	dan?	

Op het hoe van verandering is geen eenduidig antwoord. 
Als	we	niet	veranderen	dan	keert	de	wal	het	schip	en	dat	
wordt	een	pijnlijke	ervaring.	Voor	het	zover	is	moet	het	
roer om en dat kan alleen door een goede stuurman.  
En	een	goede	stuurman	kan	niet	zonder	kapitein.	Iemand	
met	visie,	daadkracht	en	in	alles	een	leider.	Iemand	die	
de	urgentie	van	verandering	kan	aangeven,	iemand	die	
luistert	naar	de	kennis	die	anderen	inbrengen,	en	iemand	
die inspireert en beslissingen kan nemen. 

En	zo	blijkt	de	brandstof	voor	transitie	heel	eenvoudig	te	
zijn.	We	hebben	een	inspirator	nodig	met	visie	die	leiding	
kan	geven	aan	een	transitietraject.	Hij	moet	de	urgentie	
van de verandering kunnen verwoorden en de richting 
kunnen	wijzen	waarop	iedereen	aan	de	slag	gaat	om	de	
veranderingen	te	realiseren.	Hij	moet	het	transitievirus	
kunnen verspreiden. 

Brandstof voor transitie: een inspirerende leider met  
visie.	Zo	iemand	vind	je	niet	met	een	personeels- 
advertentie	in	de	Volkskrant.	Als	je	er	een	gevonden	
hebt,	wees	er	dan	zuinig	op.	Transitiebrandstof	is	licht	
ontvlambaar en snel verdwenen. En diegenen die het 
zien,	weten	dat	de	wal	steeds	dichterbij	komt.

Virtuele kuddes
De	tijd	dat	we	online	zijn	is	de	laatste	twee	jaar	verdubbeld.	
Van	drieënveertig	naar	tachtig	minuten	per	dag,	aldus	het	
tijdsbestedingonderzoek	2008.	Dat	is	niet	zo	vreemd,	want	
het internet biedt ons steeds informatie en meer uitdaging 
dan	gedachteloos	voor	de	televisie	zitten.	Het	laatste	doen	 
we gemiddeld trouwens meer dan honderddertig minuten  
per	dag	volgens	hetzelfde	onderzoek.	De	internettechnologie	
en	de	mogelijkheden	om	het	te	gebruiken	evolueren	razend- 
snel.	Van	de	bestaande	drie	miljoen	websites	wil	ik	inzoomen	

op	een	nieuwe	loot	aan	de	stam:	Trynwalden.net,	
een community site.

Community	sites	zijn	een	redelijk	nieuw	fenomeen.	Sinds	de	
ontwikkeling	van	Web	2.0,	een	verzamelterm	voor	inter-
actie	van	de	gebruiker	met	de	internetomgeving,	kunnen	
gebruikers	bijvoorbeeld	teksten	en	plaatjes	toevoegen	aan	
een	website.	Bekende	voorbeelden	van	community	sites	zijn	
Hyves	(vrienden)	en	Linkedin	(werkrelaties).	Maar	ook	voor	
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online	schaken	(chess.com)	en	online	games	zijn	er	commu-
nity sites waar mensen hun hobby beoefenen.

Het	unieke	van	community	sites	is	dat	niet	de	eigenaar	van	
de	site	bepaalt	wat	wij	kunnen	lezen	en	bekijken,	maar	dat	
iedere	bezoeker	een	bijdrage	levert	aan	de	inhoud	van	de	
site.	Je	kunt	vaak	een	profiel	aanmaken,	foto’s	uploaden	 
en	weblogs	aanmaken.	Uiteindelijk	draait	het	om	contact	
met medemensen.

Uit de antropologie weten we dat mensen in groepen leven. 
Homo	sapiens	is	een	groepsdier	dat	zich	prettig	voelt	in	
kuddes van rond de 10.000 soortgenoten. Wordt de groep 
groter,	dan	ontstaan	er	meerdere	groepen	(stammen,	
buurten,	etc).	Deze	kennis	wordt	onder	meer	in	de	steden-
bouw	gebruikt	om	de	maximale	omvang	van	wijken	vast	te	
stellen.	Wordt	een	wijk	te	groot	dan	gaat	dat	ten	koste	van	
de leefbaarheid.

Sinds 1992 is internet gegroeid van driehonderd naar drie 
miljoen websites. Mensen beginnen een tweede leven te 
krijgen	op	internet.	Als	we	dat	nu	eens	gebruiken	om	de	
natuurlijke	kuddegrootte	van	een	gemeenschap	te	onder-
steunen.	Dan	kom	je	elkaar	niet	alleen	op	straat	tegen,	

maar	ook	op	internet.	Vanuit	het	idee	dat	dat	goed	is	 
voor	de	sociale	cohesie	is	Trynwalden.net	ontstaan.

Inwoners	van	de	Trynwalden	kunnen	een	profiel	aan-
maken	op	de	site.	Als	inwoner	en	lid	van	plaatselijke	
verenigingen	kun	je	elkaar	op	Trynwalden.net	ontmoeten	
en	contact	onderhouden.	Hulpmiddelen	daarbij	zijn	de	mail,	
nieuwsbrieven	en	‘wie	is	wie’	in	een	bedrijf	of	vereniging.	

Communiceren	en	leren	is	het	adagium.	Gezonde	mensen	
communiceren graag met elkaar en leren van elkaar. 
Zodra	je	ouder	wordt,	leg	je	minder	gemakkelijk	contact.	
Trynwalden.net	vereenvoudigt	dat	en	zorgt	er	voor	dat	ook	
ouderen	betrokken	blijven	bij	de	gemeenschap.	Nieuws,	
columns,	je	eigen	weblog,	de	pen	doorgeven,	discussiëren	op	
een	forum,	fotoalbums	van	dorpsfeesten,	sms	berichten	met	
de	uitslag	van	de	plaatselijke	voetbalclub:	alles	is	mogelijk.

Ook	ondernemers	hebben	profijt	van	Trynwalden.net.	 
Zo	wordt	er	gewerkt	aan	de	functionaliteit	voor	maat-
schappelijk	betrokken	ondernemers.	Ook	kunnen	ze	nu	
al	adverteren	op	de	site	en	vacatures	plaatsen.	Hopelijk	
komt	in	mijn	wijk,	met	een	kuddegrootte	van	6000	mensen,	
binnenkort Suderbuorren.net.

Ongekend talent
In	de	wijk	Bilgaard	is	in	het	kader	van	Omkeer	2.0	het	
project	Talentenplan	opgezet.	Het	doel	van	dit	project	
is	het	zoeken	naar	en	scholen	van	vrijwilligers	voor	
diverse	organisaties.	Dit	in	de	hoop	dat	er	minder	profes-
sionals	nodig	zijn.	Om	het	aantal	vacatures	in	kaart	te	
brengen,	is	in	de	wijk	een	inventarisatie	gemaakt	bij	
professionele-	en	vrijwilligersorganisaties.	Vrijwilligers	
en	potentiële	vrijwilligers	zijn	actief	benaderd	en	op	een	
speciale	markt	kon	iedereen	zich	presenteren.	Bij	het	
Vrijwilligersservicepunt	was	er	wekelijks	spreekuur.	 
Hier	plaatsen	organisaties	vacatures	en	kunnen	mensen	
zich	aanmelden.	Prachtige	aanpak	om	vraag	en	aanbod	

bij	elkaar	te	brengen	zou	u	zeggen.	Maar	de	realiteit	was	
toch	weerbarstiger.	In	totaal	werden	slechts	vier	vacatures	
aangeleverd. 

Maar	er	waren	toch	onvoldoende	vrijwilligers	in	Bilgaard?	
En organisaties moesten steeds meer moeite doen om 
geschikte	vrijwilligers	te	vinden?	Organisaties	zouden	zelfs	
‘bang’	zijn	voor	concurrentie	op	de	vrijwilligersmarkt.	In	
de	praktijk	zijn	organisaties	echter	gewend	om	in	hun	eigen	
vacatures	te	voorzien.	Dit	gaat	via	eigen	interne	procedures	
en	informele	kanalen.	Het	Talentenplan	heeft	stevig	te	
lijden	gehad	onder	het	protectionisme	van	de	verschillende	
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deelnemende	partijen.	Het	comparatief	voordeel	van	
samenwerken	is	nog	niet	ontdekt.	Men	had	dus	kenne- 
lijk	alleen	de	meest	moeilijk	in	te	vullen	vacatures	in	 
de aanbieding.

Maar	heeft	men	tegenwoordig	nog	wel	tijd	voor	vrijwil-
ligerswerk?	Sinds	midden	jaren	negentig	is	de	deelname	
en	tijdsbesteding	in	het	vrijwilligerswerk	bijna	gehalveerd	
terwijl	de	vraag	is	gegroeid.	Ook	de	behoefte	aan	één	op	 
één	contact	groeit.	Dit	stelt	andere	eisen	aan	een	vrijwilliger	 
dan wanneer die groepsactiviteiten begeleidt. Ook wordt 
er een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid 
gevraagd	bij	moeilijke	doelgroepen.	Welzijnswerk	zoekt	
tevergeefs	mensen	voor	maatjesprojecten.	Mantelzorg	 
en	vrijwilligerswerk	voor	kwetsbare	groepen	staan	steeds	
hoger	op	de	agenda,	maar	de	vrijwilliger	is	moeilijk	te	vin-
den.	Om	dit	op	te	lossen	zullen	creatieve	wegen	moeten	
worden ingeslagen.

Ondertussen	laat	de	burger	van	Bilgaard	zich	niet	ontmoe-
digen door de problemen waar de organisaties mee kampen. 
Zij	meldden	zich	gewoon	aan	voor	vrijwilligerswerk	en	keken	
rond	in	het	aanbod.	Hij	of	zij	oriënteerde	zich	op	het	werk	en	
de betrokken organisaties.

Alleen	al	om	die	reden	heeft	het	Talentenplan	zijn	waarde	
bewezen.	Want	zolang	er	mensen	zijn	die	wat	voor	een	ander	
willen	betekenen,	is	het	de	taak	van	de	organisaties	om	hen	
wegwijs	te	maken.	Daarnaast	is	scholing	en	begeleiding	naar	
een	passende	job	belangrijk.	Want	zoals	een	vrijwilliger	on-
langs	zei:	“Door	mijn	vrijwilligerswerk	heb	ik	kennis	gemaakt	
met	een	heel	andere	omgeving	die	ik	voorheen	nog	niet	gezien	
had.	Ik	merk	nu	wel	dat	ik	andere	vaardigheden	nodig	heb.”

De	wijkbewoners	willen	één	loket.	Betrokken	organisaties	en	de	gemeente	willen	

dat	ook,	zeggen	ze.	Om	dat	voor	elkaar	te	krijgen,	staan	een	aantal	cruciale	zaken	

centraal.	Willen	bestuurders	wat	inleveren,	willen	organisaties	hun	stek	verlaten	en	

mogen	medewerkers	meedoen	en	veranderingen	aanbrengen	in	hun	werkprocessen?	

Eén	ding	is	zeker:	de	weg	naar	klantgerichtheid	is	lang.	

De lange weg naar 
klantgerichtheid 

“Eén	loket!”,	juichte	het	wijkpanel,	“het	zou	geweldig	zijn	
als	Omkeer	2.0	daarvoor	zou	kunnen	zorgen.	Eén	loket	waar	
burgers	terecht	kunnen	met	al	hun	vragen.”	Zo	maakte	ik	
kennis	met	het	wijkpanel,	begin	2008.	Dit	was	hun	harten-
kreet.	En	als	transitiebegeleider	zorg	voelde	ik	de	energie	
die in die wens verborgen lag. Ook de aanleiding werd me 

duidelijk	uitgelegd:	“Er	zijn	hier	meer	dan	tien	organisaties.	
Elke	instantie	heeft	eigen	voorlichtingsmateriaal,	er	zijn	
verschillende	steunpunten	van	zorgorganisaties	én	er	zijn	
servicespreekuren	van	welzijnsorganisaties.	Het	is	niet	gek	
dat	mensen	door	de	bomen	het	bos	niet	meer	zien.”	
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Eén loket, dat is het doel
Duidelijker	kon	de	oproep	niet	zijn.	Daarbij	waren	de	con-
clusies	uit	een	onderzoek	dat	door	thuiszorgorganisaties	
was	uitgevoerd	even	helder:	wijkbewoners	zien	al	die	
concurrentie	tussen	de	zorgverleners	niet	zitten,	ze	willen	
een	duidelijke	plek	waar	ze	terecht	kunnen	met	vragen,	ze	
willen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden 
en	ze	hebben	behoefte	aan	een	coach	die	hen	begeleidt.	
Ondertussen	was	de	gemeente	Leeuwarden	bezig	met	de	
visie	op	loketten	en	cliëntondersteuning.	Dat	werd	door	de	
gemeenteraad	geaccordeerd	en	men	ging	bezig	met	de	voor-
bereidingen	voor	de	pilot	WMO-loket	in	een	aantal	wijken.	

Ontwikkeling en processen
Mijn	rol	was	duidelijk:	ik	trof	de	voorbereidingen	om	
een	breed,	geïntegreerd	loket	op	te	gaan	zetten	in	de	
wijk.	Ik	haalde	leidinggevenden	bijeen	van	de	zeven	
meest	betrokken	organisaties:	welzijnsinstellingen,	CIZ,	
thuiszorgpartijen	en	MEE.	We	deden	een	verkenning	om	
te	komen	tot	een	netwerk,	een	meldpunt,	een	loket	in	
Bilgaard.	Al	werkende	–	dus	tijdens	het	proces	-	kwam	
er	een	toekomstscenario	te	liggen.	Deze	werkwijze	had	ik	
gezien	bij	het	Friese	voorbeeldproject	Foar	Elkoar	en	sprak	
me	erg	aan.	De	spanning	in	dit	proces	zat	natuurlijk	in	de	
ontkoppeling	van	cliëntondersteuning	(een	onafhankelijk	
loket	ten	opzichte	van	klantenwerving	en	productie).	
Samenwerken	versus	targets	halen.	En	in	september	2008	
was	het	zover:	de	wijk	krijgt	één	loket.	Daarin	zit	een	
team	van	cliëntondersteuners.	Dat	team	geeft	informatie	
en	advies,	ondersteunt	cliënten	en	indiceert	en	verwijst	
zonodig.	Het	is	het	middelpunt	van	diverse	aanbieders	van	
welzijn	(WMO),	zorg	(AWBZ,	ZVW),	(aangepast)	wonen,	
preventie	en	dienstverlening.	De	metafoor	van	een	welzijn-,	
wonen,	zorgboulevard	met	een	informatiecentrum.

Langdurige processen
Je	zou	verwachten	dat	je	dan	van	start	kunt.	Alles	was	
geregeld.	We	konden	los,	dachten	we.	Door	schade	en	
schande	ben	ik	wijzer	geworden,	al	geeft	dat	soms	een	
bittere	nasmaak.	Je	hebt	te	maken	met	zoveel	partijen,	
bestuurders	en	belangen.	De	mitsen	en	maren,	het	is	niet	
mijn	manier	van	werken.	korte	lijnen	en	oplossingsgericht,	
daar	houd	ik	van.	We	konden	immers	aan	de	slag!	Maar,	
zeiden	de	bestuurders:	‘Hoe	zit	het	kosten-baten	plaatje	
in	elkaar?	Moeten	partijen	zich	volledig	committeren	of	
kunnen	ze	een	beetje	meedoen?	Externe	ontwikkelingen,	
houd	er	rekening	mee.	Interne	verwikkelingen…’	enz.

“ Er is geen sprake van markt-

werking in de zorg, zolang de 

klant niet echt kan kiezen. We 

moeten kiezen tussen markt-

werking of ketenzorg, anders 

wordt samenwerking nooit wat. 

THFL kiest voor ketenzorg. Er is 

in de samenwerking en afstem-

ming tussen zorg en welzijn nog 

een wereld te winnen.”
klaas kuilman (thfl)

Van één loket naar cliëntondersteuning
Er werd weer een nieuwe werkgroep in het leven geroepen. 
Voor	veldwerkers:	een	cliëntondersteuner,	consulent,	
zorgadviseur,	wijkverpleegkundige	en	een	indicatiesteller.	
Hun	opdracht	was	te	onderzoeken	hoe	de	onafhankelijke	
cliëntondersteuning	opgezet	moest	worden.	De	focus	
verschoof dus van het realiseren van één loket naar 
cliëntondersteuning.	Ik	zag	dat	de	veldwerkers	net	zoveel	
moeite	hadden	met	de	politieke	werkwijze.	Een	veldwerker	
is	het	type:	geen	woorden	maar	daden!	Maar	het	hoort	er	
kennelijk	bij:	discussies	voeren	over	definities,	processen	
afbakenen en prioriteiten stellen. Er werd een aantal 
bijeenkomsten	gepland.	En	een	paar	maanden	later	lag	 
daar	de	volgende	notitie,	met	een	voorstel	tot	imple-
mentatie.	Dat	voorstel	werd	uiteindelijk	aangenomen.	

Resultaat
De	veldwerkers	vallen	nu	onder	de	verantwoordelijkheid	
van	een	externe	coördinator.	De	kosten	worden	vergoed	en	
aan het einde van het jaar komt er weer een beslismoment 
voor	de	bestuurders.	En	dit	keer	kunnen	ze	beslissen	op	
een	daadwerkelijk	uitgevoerd	experiment.	Met	een	gezond	
wantrouwen	volg	ik	het	proces	vanuit	Omkeer	2.0,	maar	
er	blijven	vragen	bij	me	hangen.	Verandering	vraagt	om	
ruimte,	inlevingsvermogen	en	een	beetje	geven	en	nemen.	
Iedereen	zal	iets	moeten	inleveren	om	ervoor	te	zorgen	
dat	het	uiteindelijk	gewenste	resultaat	behaald	wordt.	
Belangrijkste	is	dan	wel	dat	de	neuzen	dezelfde	kant	op	
staan en dat we goed beseffen dat de bewoners centraal 
staan.	Dat	is	onze	klant	en	zij	hebben	hun	wensen	heel	
duidelijk	kenbaar	gemaakt.	
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Domotica	heeft	al	decennia	de	belofte	in	zich	om	het	leven	thuis	een	stuk	

eenvoudiger	te	maken,	maar	het	wil	nog	niet	echt	vlotten.	Domotica	moet	het	

mogelijk	maken	dat	allerlei	elektrische	toepassingen	in	de	woning	en	woonomgeving	

met elkaar kunnen ‘communiceren’ ten behoeve van bewoners en dienstverleners. 

Een goede buur  
is beter dan…

In	een	domoticawoning	wordt	verwarmen,	ventileren,	
verlichten,	alarmeren,	telefoneren	en	bijvoorbeeld	
televisie	kijken	door	talrijke	elektrische	apparaten	en	
netwerken	gemakkelijker	gemaakt.	Het	mooiste	zou	zijn	
als	in	nieuwbouwhuizen	domotica	meteen	tijdens	de	bouw	
geïntegreerd	zou	worden,	net	als	het	elektriciteitsnet.	
Maar	dat	lijkt	nog	ver	weg.	De	meeste	bestaande	huizen	
gaan	enige	decennia	mee	en	om	dan	toch	profijt	te	kunnen	
hebben	van	domotica	zul	je	domotica	na	de	bouw	moeten	
installeren.	Domotica	kan	bijdragen	aan	het	prettig	thuis	
blijven	wonen,	zonder	zorgen.	Ook	als	je	wat	vergeet-
achtiger wordt. 

Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw woonde ik in een 
klein dorpje in België. Enkele malen per jaar kwamen 
opa en oma langs. Zij woonden aan de rand van de 
Veluwe en vonden het altijd een enorme reis. Eenmaal 
aangekomen en weer een beetje op adem, was de 
eerste vraag die mijn oma aan opa stelde: “Hendrik, 
hebben we het koffiezetapparaat wel uitgezet?” Opa 
wist het natuurlijk ook niet meer. Vervolgens werd de 
buurvrouw gebeld, die standaard een sleutel van oma 
in huis had. De buurvrouw reageerde altijd direct: 
“Toen jullie weg waren, heb ik meteen even gekeken. 
Het koffiezetapparaat staat uit en de lampen en de 
kachel zijn ook uit.” Ideaal zo’n buurvrouw, maar 
dit soort types beginnen helaas wel wat zeldzaam 
te worden. En de techniek lijkt nog niet veel verder 
ontwikkeld dan toen, althans de meeste mensen 
gebruiken de moderne mogelijkheden nog niet.
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Hulp door elektronica 
De	gordijnen	gaan	‘s	avonds	automatisch	dicht	en	‘s	mor-
gens	weer	open.	Lichten	kunnen	zodanig	geprogrammeerd	
worden	dat	ze	op	de	juiste	tijden	aan	en	weer	uit	gaan.	
Hetzelfde	geldt	voor	de	verwarming.	Een	lamp	in	het	toilet	
kan	automatisch	uit	gaan	als	er	niemand	is,	het	is	allemaal	
mogelijk.	Er	is	veel,	maar	om	al	deze	uitvindingen	ook	
daadwerkelijk	te	gebruiken,	lijkt	vaak	net	een	stap	te	ver.	
Misschien	is	daar	bewustwording	voor	nodig?	

Domotica in Bilgaard
In	het	wijkcentrum	van	Bilgaard	zijn	we	net	met	deze	
bewustwording	begonnen.	De	hele	wijk	werd	uitgenodigd	
voor en avondje praten over toegepaste domotica in de 
huisomgeving.	Als	eerste	kwam	Spykee	langs.	Spykee	is	
een	robot	die	dankzij	Wifi	en	internet	vanaf	de	hele	wereld	
aan	te	sturen	is.	Met	Spykee	in	huis	kun	je	thuis	rondrijden,	
kijken	en	praten	met	thuisblijvers,	terwijl	je	bijvoorbeeld	op	
de	camping	zit	met	een	laptop	op	schoot.	

Een	ander	voorbeeld	is	de	klik-aan/klik-uit	systemen	die	
bij	elke	doe-het-zelver	te	koop	zijn.	Zet	de	apparaatjes	op	
een stopcontact en je kunt alle losstaande lampen in de 
woonkamer	met	een	afstandsbediening	aan	en	uit	zetten.	
Plugwise,	een	Nederlands	bedrijf,	heeft	een	draadloos	
systeem	op	de	markt	gebracht	waarmee	je	thuis	je	stroom-
verbruik	kunt	meten.	Dit	gebeurt	per	stopcontact,	zodat	je	
bewuster	met	energie	kunt	leren	omgaan.	kortom,	mooie	
voorbeelden	van	praktische	domotica-toepassingen,	waar	 
in	eerste	instantie	helaas	amper	tien	wijkbewoners	op	 
af kwamen.

Bewustwording gebeurt ook wanneer je om je heen handige 
dingen	ziet.	Iedereen	denkt	dat	hij	creatief	is,	maar	mensen	
zijn	in	ieder	geval	goede	kopieerders.	Met	dat	idee	in	het	
achterhoofd	zijn	we	in	Bilgaard	begonnen	met	het	invoeren	
van	domotica	in	het	wijkgebouw.	We	kozen	voor	het	meten	
van het stroomverbruik met behulp van Plugwise en de 
pc’s	van	de	digikamer	werden	voorzien	van	webcams	en	
Skype.	Dit	alles	inclusief	de	bijbehorende	uitleg	voor	de	
geïnteresseerde	bezoekers.	

Na	een	tijdje	werd	nog	eens	nagevraagd	of	er	nog	wensen	
waren.	Ja,	die	waren	er.	Een	bewakingscamera	zou	wel	 
heel	mooi	zijn.	Wat	bleek?	Ondanks	de	relatieve	rust	in	

de	wijk	waren	er	toch	regelmatig	hangjongeren	die	het	
nodig	vonden	om	ruiten	in	te	slaan,	wiet	te	roken	in	de	
portiek	en	andere	rotzooi	uit	te	halen.	Tijd	om	hier	wat	 
aan	te	doen.	Tijd	voor	bewakingsdomotica.

Domotica voor veiligheid
De	wijkbewoners	gingen	samen	met	studenten	van	de	 
NHL	Hogeschool	aan	de	slag	met	sleuven	graven	voor	
kabels,	het	ingraven	van	een	paal	en	het	plaatsen	van	een	
verstelbare	camera.	In	het	wijkgebouw	werd	een	tweede-
hands	registratiesysteem	neergezet,	die	de	beelden	een	paar	
dagen	kan	opslaan.	Het	geheel	werd	gekoppeld	aan	internet	
zodat	de	vrijwilligers	zelf	af	en	toe	een	oogje	in	het	zeil	
kunnen	houden.	Wonderbaarlijk	wat	hier	gebeurde.	Terwijl	
je	denkt	dat	er	behoefte	is	aan	domotica	voor	comfort,	blijkt	
er	juist	grote	behoefte	aan	domotica	voor	het	versterken	van	
het veiligheidsgevoel. 

De	studenten	kregen	de	smaak	te	pakken	en	zijn	nu	bezig	
met	een	onderzoek	naar	de	mogelijkheid	om	vijf	pakketten	
van domoticatoepassingen samen te stellen voor de meer 
hulpbehoevende	medemens.	Techniekstudenten	doen	dit	
project	samen	met	studenten	van	Zorg	en	Welzijn.	Het	doel	
is	om	thuiszorgmedewerkers	een	helder	pakket	van	domo-
ticahulpmiddelen	mee	te	kunnen	geven,	zodat	hun	cliënten	
uiteindelijk	zelf	bij	de	Gamma	de	comfort-	en	veiligheids-
verhogende toepassingen gaan kopen. 

De	huidige	domotica	kan	al	prima	bijdragen	aan	comfor-
tabel en veilig oud worden in je eigen woonomgeving. 
Tegenwoordig	gaan	de	meeste	koffiezetapparaten	vanzelf	
uit	en	zijn	ze	zelfs	goedkoper	dan	in	de	tijd	dat	mijn	oma	
zich	er	nog	zorgen	over	maakte.	Sterker	nog,	tegenwoordig	
heb	je	geen	buurvrouw	meer	nodig.	Er	zijn	genoeg	systemen	
op de markt waarmee je via internet al je apparaten thuis 
aan	of	uit	kunt	zetten	en	met	een	camera	kun	je	overal	in	de	
gaten houden of er iemand in huis is. 

En de buurvrouw? Die zou je kunnen bellen als je 
tijdens een reis - ver weg van huis - via de webcam 
een inbreker in je huis ziet staan. Misschien wil ze 
hem wel wegjagen. Het spreekwoord ‘Een goede buur 
is beter dan een verre vriend’ wordt dan: ‘Een goede 
buur is beter dan domotica in huis’.
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“ Digitaal 
opbouwwerk is 
een interessante 
ontwikkeling. 
Sinne Welzijn 
loopt hierin qua 
uitvoering niet 
voorop, maar 
sluit wel graag 
aan bij lopende 
initiatieven. 
Deze verdienen 
continuering.”

willem verf (sinne welzijn)



“ Binnen de NHL Hogeschool is de 
laatste jaren veel veranderd op 
onderwij sgebied. Dan gaat het 
onder andere over de opkomst van 
Lectoraten, de vormgeving van 
Minoren en Majoren en de relatie met 
het bedrij fsleven/maatschappelij ke 
organisaties bij  het leveren van 
kennisdiensten tegen betaling. 
Voor de NHL Hogeschool is dat een 
constante zoektocht geweest naar 
de juiste invulling van haar rol. Ten 
opzichte van 1,5 jaar geleden zoekt 
de NHL Hogeschool steeds meer naar 
langdurige relaties met bedrij ven/
organisaties. Daarin kan kennisdeling 
en innovatie ontwikkeld worden.”

willie van der galiën (nhl)

“ Binnen de NHL Hogeschool is de laatste jaren 
veel veranderd op onderwij sgebied. Dan gaat het 
onder andere over de opkomst van Lectoraten, 
de vormgeving van Minoren en Majoren en de 
relatie met het bedrij fsleven/maatschappelij ke 
organisaties bij  het leveren van kennisdiensten 
tegen betaling. Voor de NHL Hogeschool is 
dat een constante zoektocht geweest naar de 
juiste invulling van haar rol. Ten opzichte van 
1,5 jaar geleden zoekt de NHL Hogeschool steeds 
meer naar langdurige relaties met bedrij ven/
organisaties. Daarin kan kennisdeling en innovatie 
ontwikkeld worden.” willie van der galiën (nhl hogeschool)



willem verf (sinne welzijn)

 “ Het niveau van 
vrijwilligerswerk  
in Bilgaard is hoog, 
dat kan omdat  
het een relatief  
gemengde wijk is 
qua bevolkings- 
samenstelling, 
we willen graag 
bijdragen aan de 
condities om dit 
hoge niveau vast 
te houden.”



“ Er is geen sprake van 
marktwerking in de zorg, 
zolang de klant niet echt 
kan kiezen.” klaas kuilman (thfl)



Een	goede	opbouwwerker	beschikt	over	een	aantal	unieke	persoonlijke	vaardig-
heden.	Hij	of	zij	moet	namelijk	mensen	activeren,	verbinden	en	stimuleren	om	
(groeps)activiteiten	te	ontwikkelen.	De	opbouwwerker	kan	zichzelf	wegcijferen	
en	anderen	credits	geven	voor	de	bereikte	resultaten.	Eigenlijk	is	het	een	wonder-
baarlijk	mens.

Het	gericht	zijn	op	mensen	staat	centraal	bij	opbouwwerk	en	technologie	veel	
minder.	Juist	dat	kan	de	achilleshiel	van	een	opbouwwerker	zijn.	De	huidige	
generatie	jongeren	communiceert	anders.	Het	papier	en	de	inkt	van	vroeger	
zijn	vervangen	door	een	computer	en	een	mobieltje.	Ik	ben	geen	opbouwwerker,	
eerder	een	techneut.	Technologie	is	voor	mij	een	middel	om	mijn	doelen	sneller	te	
bereiken.	Maar	ik	geniet	ook	van	het	puzzelen	met	de	werking	van	nieuwe	dingen	
en ben wel een beetje een gadgetfreak.

Ik	vind	het	fascinerend	om	te	zien	dat	mijn	dochter	van	toen	acht	aan	het	msn’en	
was	met	Marco	Borsato.	Het	was	wel	wat	verdacht	dus	pa	ging	op	onderzoek.	Na	
wat	rondspeuren	bleek	Marco	Borsato	een	robot	te	zijn	die	automatisch	fatsoen-
lijke	antwoorden	genereerde	op	vragen	die	via	MSN	gesteld	werden.	Toen	ik	haar	
daar	mee	confronteerde,	vond	ze	het	helemaal	niet	erg	dat	er	geen	levend	mens	
achter	zit.	Letterlijk	zei	ze:	‘Ik	heb	toch	een	goed	gesprek	met	hem’.	Daar	kon	ik	
niets tegenin brengen. 

Opbouwwerk	gaat	over	het	bereiken	van	die	mensen	die	zelf	geen	aansluiting	bij	
de	maatschappij	zoeken.	Mensen	vluchten	gemakkelijk	achter	een	beeldscherm;	
die	praat	niet	terug	en	stelt	geen	moeilijke	vragen.	Ondertussen	zijn	er	ook	groepen	
die	zich	organiseren	via	bijvoorbeeld	Hyves	en	sms.	Naast	de	hooligans	die	per	
sms	afspreken	om	ergens	te	knokken,	is	er	ook	een	picknickclub	in	Parijs.	Op	een	
vaste	dag	in	het	jaar	pakt	iedereen	zijn	picknickspullen	en	gaat	op	pad	naar	de	
binnenstad.	Dit	jaar	werd	er	om	acht	uur	‘s	avonds	een	sms’je	gestuurd	naar	alle	
groepsleden	dat	de	picknick	op	de	Avenue	des	Champs-Élysées	zou	zijn.	Enkele	
minuten	later	stroomden	uit	alle	metro-uitgangen	duizenden	mensen	die	hun	tafel	
en	stoelen	neerzetten	en	gezellig	gingen	picknicken.	Groepsprocessen	blijven	gelijk,	
maar	de	moderne	techniek	geeft	er	een	andere	dynamiek	aan.	

De digitale 
opbouwwerker  
verdwaalt

Opbouwwerk 
gaat over het 
bereiken van 
die mensen 
die zelf geen 
aansluiting bij 
de maatschappij 
zoeken.
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Ondertussen	zien	we	in	het	Omkeer	2.0	project	opbouw-
werkers worstelen met de moderne techniek. Samen met 
de	NHL	Hogeschool	werken	we	aan	de	ontwikkeling	van	
een	nieuwe	minor	‘Digitaal	opbouwwerk’	waarvoor	de	
input	uit	de	praktijk	moet	komen.	Is	een	wijkwebsite	als	
Trynwalden.net	en	Bilgaardnet.nl	een	middel	voor	de	toe-
komstige	digitale	opbouwwerker	of	zijn	dit	doelen	op	zich?	
Dergelijke	vragen	waren	er	enige	tientallen	jaren	geleden	 
ook	over	een	wijkkrant.	De	geschiedenis	herhaalt	zich.

De	wijkagent	is	ondertussen	enthousiast	over	Bilgaardnet.
nl.	Als	hij	daarop	meldt	dat	er	een	brandje	in	een	portiek	
is	gesticht,	krijgt	hij	snel	reacties	van	wijkbewoners.	
Discussies	over	geluidsoverlast	van	straaljagers	worden	
uitgebreid	gevoerd	op	de	fora.	kortom	de	middelen	leven,	
maar	hoe	past	opbouwwerk	daarbij?	

De	digitale	opbouwwerker	in	de	Trynwalden	is	na	een	
jaartje	wat	anders	gaan	doen.	We	zullen	nooit	weten	of	
het	aan	het	opbouwwerk	zelf	lag	of	aan	het	digitale	deel.	
Hij	kwam	er	in	ieder	geval	niet	uit.	De	opbouwwerker	in	
Bilgaard	gaat	gestaag	zijn	gang.	Net	in	de	twintig	redt	hij	
zich	prima	met	de	techniek	en	spreekt	hij	zijn	doelgroep	aan.

De	komende	maanden	organiseren	we	kampvuurgesprekken	
om de kennis en concepten voor digitaal opbouwwerk 
verder	vast	te	leggen	en	te	concretiseren.	Hopelijk	vindt	de	
opbouwwerker	bij	het	licht	van	het	kampvuur	de	weg	in	de	
digitale	wereld	weer	terug.	Het	zou	mooi	zijn	om	straks	een	
hele generatie digitale opbouwwerkers op te leiden. 

Een memorabele dag, 
dinsdag 15 januari 2008
Het	is	half	twee	‘s	middags	en	ik	bevind	me	in	de	imposante	
hal	van	het	zorgkantoor	in	Leeuwarden.	Straks	heb	ik	een	
overleg,	maar	ik	ben	nog	wat	vroeg.	In	de	hal	staat	een	beetje	
verstopt in een hoek een enorm apparaat waarmee je een 
gezondheidscheck	kan	uitvoeren.	Ik	heb	nog	wat	tijd,	dus	ik	
lees de instructies en ga op het apparaat staan.
Na	een	paar	minuten	rollen	de	resultaten	uit	het	apparaat.	
BMI	in	de	gevarenzone,	hartslag	te	hoog	en	ook	de	bloeddruk	
aan	de	hoge	kant.	kortom,	ik	word	weer	eens	met	de	neus	op	
de feiten gedrukt. Een interessant maar stressvol leven is geen 
lang leven. En het overleg moet nog beginnen. 

Om	kwart	voor	twee	zitten	we	in	een	vergaderzaal.	Tijdens	
de	koffie	tasten	we	ieders	humeur	af	en	kijken	we	welke	
speelruimte er straks verwacht kan worden. We gedragen ons 
als apen op een rots die een beetje om elkaar heen draaien om 
de	beste	positie	te	vinden.	Maar	niemand	geeft	dat	ooit	toe;	
we	lopen	tenslotte	allemaal	in	een	chique	pak	rond	en	voelen	
ons	belangrijk.

Er	staat	vandaag	dan	ook	veel	op	het	spel.	Na	drie	maanden	
met	het	project	Omkeer	2.0	aan	de	slag	te	zijn,	rapporteren	
we	de	resultaten	aan	onze	contactpersoon	van	het	Landelijke	
Transitieprogramma.	Ook	hopen	we	het	budget	voor	2008	
ter	beschikking	te	krijgen.	In	ons	projectplan,	waarvoor	
we	medio	september	2007	goedkeuring	kregen,	staat	een	
bedrag	van	€	2,8	miljoen	voor	het	jaar	2008.	In	de	laatste	drie	
maanden van 2007 hadden we € 1 miljoen gekregen voor het 
project	en	daarmee	is	inmiddels	veel	in	gang	gezet.	

Als	voorbereiding	op	deze	dag	heb	ik	een	verslag	gemaakt	
waarin alles is vastgelegd wat we hebben gedaan en bereikt. 
Het	verslag	wordt	besproken	en	we	krijgen	complimenten	
voor het enthousiasme en de daadkracht waarmee het project 
is	opgepakt.	Het	gaat	de	goede	kant	op	en	mijn	bloeddruk	zakt	
weer naar een acceptabel niveau. We hebben dan ook al veel 
gedaan.	Een	samenwerkingsverband	en	-structuur	op	poten	
gezet	met	twaalf	organisaties	en	tientallen	deelprojecten	
opgestart. We hebben iedereen betrokken kunnen houden 
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en	zijn	binnen	het	budget	gebleven.	kortom,	de	eerste	drie	
maanden	zijn	een	succes.	

Ik	schenk	opnieuw	koffie	in	en	merk	dat	mijn	bloeddruk	 
weer	begint	te	stijgen.	Onze	contactpersoon	neemt	het	 
woord.	Zijn	ogen	stralen,	hij	denkt	een	goede	boodschap	 
voor	ons	te	hebben.	De	spanning	stijgt	en	dan	komen	de	
meest	dramatische	woorden	van	die	dag	uit	zijn	mond:	 
‘Er	is	€	1	miljoen	voor	Omkeer	2.0	beschikbaar’.	Deze	klap	
komt	hard	aan.	We	hadden	€	2,8	miljoen	verwacht	en	boven-
dien	nodig	voor	alle	projecten.	Iemand	vraagt	nog	of	hij	het	
goed	begrepen	heeft,	en	dat	blijkt	inderdaad	het	geval	te	zijn.	
Het	vervolg	van	de	bijeenkomst	verloopt	zoals	we	dat	kennen	
uit de boekjes van een slecht nieuws gesprek. 

Na	het	overleg	sta	ik	samen	met	mijn	lotgenoten	buiten.	
Ik	steek	een	sigaar	op,	daar	heb	ik	recht	op	vind	ik	zelf.	
We	kijken	elkaar	nog	wat	verdwaasd	aan	en	proberen	de	
consequenties	te	overzien.	Iedereen	denkt	aan	de	mogelijke	
aanpassingen in de projectplannen en welke acties 
ondernomen	moeten	worden.	Misschien	zijn	er	andere	
mogelijkheden	om	de	projecten	te	financieren?	Na	een	aantal	
minuten gaan we uit elkaar. Op naar de volgende afspraken 
die	hopelijk	positiever	verlopen.	Ik	voel	in	mijn	binnenzak	
een	stukje	papier	zitten	en	haal	het	eruit.	Het	zijn	de	gegevens	
over	mijn	BMI.	Ik	haal	de	sigaar	uit	mijn	mond	en	gooi	het	
ding	hard	op	de	grond.	Het	is	tijd	om	mijn	leven	te	beteren	en	
gezonder	te	gaan	leven.

Bilgaard in beweging
Drie	studenten	van	de	sportacademie	van	de	Hanzehogeschool	hebben	het	laatste	

jaar	van	hun	studie	gebruikt	om	Bilgaarders	in	beweging	te	krijgen.	Allochtone	

vrouwen	bereiken,	depressie	uit	de	wereld	helpen	en	kinderen	met	overgewicht	aan	

de	wandel	krijgen.	Na	zes	maanden	hard	zwoegen	hebben	de	drie	studenten	een	

uitgebreid	afstudeerverslag	geschreven	en	hun	inzichten	gepresenteerd.	

In	de	Leeuwarder	wijk	Bilgaard	wonen	1050	allochtone	
vrouwen,	van	wie	een	groot	deel	een	ongezonde	leefstijl	
heeft	en	te	weinig	beweegt.	De	Nederlandse	Norm	Gezond	
Bewegen gaat uit van minimaal dertig minuten matig tot 
intensief	bewegen	per	dag,	gedurende	vijf	dagen	per	week.	
Dat	redden	velen	dus	niet.	De	eerste	student	wist	via	een	
moskee-uurtje	ruim	600	van	deze	allochtone	vrouwen	te	
bereiken,	zodat	er	uiteindelijk	120	dames	uitgenodigd	konden	
worden	voor	de	bewegingsles.	Van	de	120	kwamen	er	bij	de	
eerste	bijeenkomst	dertig	vrouwen	opdagen.	Uiteindelijk	
hebben	er	vijftien	vrouwen	meegedaan	aan	de	les.	

Conclusie:	amper	1,5%	is	in	beweging	te	krijgen.	Opvallend	
is dat mensen graag voorlichting willen in de eigen taal. 
De	lessen	werden	samen	met	de	allochtone	vrouwen	
ontwikkeld	en	die	betrokkenheid	bij	het	maken	van	het	
programma	beviel	goed.	Liever	samen	bedenken	hoe	
de les moet worden ingevuld dan een vast programma. 
Uiteindelijk	is	er	een	‘Handboek	bewegen	valt	goed’	
ontwikkeld,	waarin	de	ervaringen	zijn	vastgelegd	om	
succesvol	vergelijkbare	projecten	op	te	kunnen	zetten.	
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Leefstijl en depressie
De	tweede	student	stortte	zich	op	‘Leefstijl	en	Depressie’.	
In	Bilgaard	is	54%	van	de	inwoners	40	jaar	of	ouder.	Zodra	
je	die	grens	overschrijdt	en	de	omvang	van	je	persoonlijk	
netwerk	begint	af	te	nemen,	kom	je	langzaam	in	de	
risicogroep	voor	een	depressie.	De	student	ging	enthousiast	
op	zoek	naar	depressieve	Bilgaarders	-	maar	helaas	-	
depressieve	mensen	hebben	niet	zoveel	behoefte	aan	contact.	
Hij	werd	er	zelf	bijna	depressief	van.	Uiteindelijk	vond	hij	12	
mensen	die	mee	wilden	doen.	Enthousiast	ging	hij	met	een	
vragenlijst	aan	de	slag.	

De	eerste	ontnuchterende	constatering	was	dat	er	door	geen	
van de deelnemers alcohol of tabak gebruikt werd. Schokkend 
was	om	te	horen	dat	75%	van	de	deelnemers	problemen	
ervaart	in	het	dagelijks	leven	door	de	depressieve	klachten.	
Een	groot	deel	(40%)	wil	meer	gaan	bewegen	en	dat	is	weer	
een positief signaal voor de verdere ontwikkeling van de 
cursus	‘Liever	bewegen	dan	moe’	en	‘Bewegen	zonder	zorgen’.	
Uiteindelijk	bleek	uit	het	onderzoek	dat	vanuit	de	behoefte	
om	elkaar	tegen	te	komen	mensen	in	beweging	te	krijgen	
zijn.	Om	mensen	te	bereiken	heb	je	de	ambulante	begeleiders	
van	de	GGZ	nodig.	kortom,	ook	deze	student	heeft	een	mooi	
boekwerkje met beleidsaanbevelingen gemaakt. 

Kinderen met overgewicht
Om in de toekomst te voorkomen dat er vele depressieve 
ouderen	zijn,	moet	je	op	tijd	beginnen	met	het	stimuleren	
van	kinderen	om	in	beweging	te	komen.	De	derde	studente	
van de sportacademie is dan ook flink aan de slag gegaan. 
13,7%	van	de	huidige	kinderen	in	Bilgaard	is	nu	al	te	dik.	 
Een	heel	verschil	met	de	jaren	‘80,	waarin	slechts	1	%	van	 
de	kinderen	te	dik	was.	Hoe	moet	dat	ooit	nog	goed	komen?	
Met	het	FITter	kIDS-programma	werkte	de	studente	aan	 
het veranderen van het gedrag van kinderen en ouders. 

Met	de	leerervaringen	die	opgedaan	zijn,	weten	we	nu	dat	 
de	houding	ten	opzichte	van	beweging	een	significante	relatie	
heeft	met	het	gedrag	van	kinderen	en	dat	betrokkenheid	en	
stimulatie van ouders van groot belang is om kinderen in 
beweging	te	krijgen.	kortom	er	ligt	een	gedegen	stuk	infor-
matie	om	de	kids	in	Bilgaard	fitter	te	krijgen.	

Je	moet	vroeg	beginnen	om	de	uiteindelijke	kosten	voor	zorg	
op	hogere	leeftijd	omlaag	te	krijgen.	Het	werk	van	deze	drie	
studenten	zal	pas	op	lange	termijn	een	positief	effect	hebben	
en	de	maatschappelijk	kosten	verlagen.	Maar	afgezien	
daarvan,	wie	wil	er	niet	fit	zijn	en	lekker	in	zijn	vel	zitten?	

Welke burger wil nu 
eigenlijk transitie? 
Transitie?	klinkt	interessant	hoor,	maar	ik	heb	er	nog	nooit	
van	gehoord.	Dit	was	het	eerste	wat	door	mijn	hoofd	schoot	
toen ik kennis maakte met dit hedendaagse populaire begrip. 
Door	het	lezen	van	stapels	documenten,	artikelen	en	boeken	
werd	mij	de	betekenis	gelukkig	al	snel	iets	duidelijker.	We	
hebben	er	immers	allemaal	mee	te	maken.	Zo	is	een	bekende	
transitie	uit	het	verleden	bijvoorbeeld	de	transitie	van	steen-
kool	naar	aardgas	als	belangrijkste	energiedrager.	

Transitie	betekent	niets	anders	dan	een	structurele	maat-
schappelijke	verandering	die	het	resultaat	is	van	op	elkaar	
inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het 
gebied	van	economie,	cultuur,	technologie,	instituties	en	
natuur	en	milieu.	Transities	duren	vaak	lang,	soms	zelfs	
meerdere	generaties,	en	vergen	de	steun	en	inzet	van	velen.	
Bedrijven,	maatschappelijke	organisaties,	kennisinstellingen	
en	burgers	(als	onderdeel	van	maatschappelijke	netwerken):	
iedereen	heeft	ermee	te	maken.	
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Zo	ook	bij	de	transitie	in	de	zorg,	waarover	we	hier	
spreken	en	waaraan	we	pogen	een	bijdrage	te	leveren.	
Voor	verschillende	partijen	is	dus	een	rol	weggelegd	in	
dit	transitieproces.	De	vraag	is	alleen	wie	er	nu	eigenlijk	
transitie	wil.	Natuurlijk	willen	wij	als	burgers	in	de	
toekomst	allemaal	een	duurzamer	en	beter	zorgsysteem.	
Maar	is	wat	we	eigenlijk	allen	zelfs	meer	ambiëren	niet	
gewoon een kant en klare oplossing voor de problemen 
waar	we	tegen	aan	lopen?	
 
Zoals	eerder	genoemd	duren	transities	lang	en	daarbij	komt	
nog	dat	het	vaak	ietwat	zweverige	operaties	zijn.	We	zijn	
gezamenlijk	op	reis,	alleen	weten	we	niet	welke	route	we	
gaan	volgen	en	evenmin	weten	we	waar	we	uiteindelijk	
zullen	uitkomen.	Dat	zorgt	voor	onzekerheid.	Het	is	moeilijk	
om	op	korte	termijn	concreet	te	zijn	en	aantoonbaar	te	
maken	waaraan	gewerkt	wordt.	Misschien	zelfs	onmogelijk.	

Leren	en	proberen	levert	immers	vaak	geen	tastbare	resul-
taten	op.	Over	het	algemeen	zijn	burgers,	waaronder	ook	
ikzelf,	vooral	geïnteresseerd	in	korte	termijn	oplossingen.	
Die	zijn	duidelijk	zichtbaar.	En	het	is	snel	helder	wat	
iemand	er	aan	heeft.	Zeg	nu	zelf,	een	oplossing	die	pas	over	
vijfentwintig	jaar	aantoonbaar	wordt,	daar	heb	je	nu	toch	
niets	aan?	Er	moet	een	balans	komen	tussen	de	resultaten	
op	het	korte	en	het	lange	termijn.	
 
Het	betrekken	van	de	burger	bij	de	transitieprocessen	is	
enorm	belangrijk.	De	betrokkenheid	van	burgers	kan	een	

Het betrekken van en 
uitleggen aan burgers zijn 
kernwoorden bij transitie.

enorm stimulerende en verfrissende werking hebben. 
Helaas	is	het	begrip	transitie	echter	niet	iets	waar	veel	
burgers warm voor lopen. Oplossingen voor problemen 
die	spelen	in	de	eigen	wijk	en	omgeving	echter	wel!	Om	
onbegrip en weerstand tegen innovatie tegen te gaan 
is	het	belangrijk	dat	zichtbaar	gemaakt	wordt	waar	we	
met	z’n	allen	aan	werken	en	mee	bezig	zijn.	Waar	we	
het	uiteindelijk	allemaal	voor	doen.	Want	heeft	dit	niet	
betrekking	op	ons	allemaal?	Op	ons	allen	als	burger?	

Het	werken	aan	de	transitie	in	de	zorg	moet	niet	achter	
gesloten	deuren	plaatsvinden,	maar	juist	in	de	voortuin.	
Het	betrekken	van	en	het	uitleggen	aan	burgers	(en	dan	in	
begrijpelijke	taal)	vormen	twee	belangrijke	kernwoorden	
hierbij.	En	dan	het	liefst	in	een	vroegtijdig	stadium,	
waardoor	ze	de	kans	krijgen	actief	te	participeren	in	
het	transitieproces	en	mee	te	denken	over	mogelijke	
oplossingen.	Simpel	gezegd,	geef	burgers	een	rol	
binnen	het	transitieproces	en	laat	ze	meedenken	over	
de ontdekkingstocht die we af leggen. Een tocht die we 
gezamenlijk	moeten	volbrengen.	Toch?	

Wat	kan	het	verkleinen	van	de	generatiekloof	toch	gemak-
kelijk	zijn.	Door	middel	van	het	doen	van	klusjes	brengen	
we	ouderen	en	jongeren	met	elkaar	in	contact.	Dan	groeit	
er	vanzelf	iets	moois	tussen	hen.	Dat	was	het	idee	achter	
het klussenproject in het kader van Omkeer 2.0. We laten 
jongeren	klusjes	uitvoeren	voor	ouderen.	Daarmee	is	de	
oudere	geholpen	en	wordt	eenzaamheid	voorkomen	of	

verminderd.	Anderzijds	is	het	een	nuttige	en	leerzame	
tijdsbesteding	voor	jongeren	die	zich	ook	nog	eens	minder	
snel	vervelen	of	overlast	veroorzaken.	Inzet	van	allochtone	
jongeren	bevordert	tevens	hun	integratie	in	de	Nederlandse	
samenleving.	Allemaal	voordelen	dus,	maar	hoe	pak	je	dat	
aan?	Met	een	praktijkvoorbeeld	laten	we	graag	zien	hoe	
zo’n	koppeling	tot	stand	kan	komen.

Klussenproject, een kwestie 
van de juiste match 
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	Het	moest	er	eens	van	komen,	maar	hij	hoopte	dat	het	
nog	even	op	zich	zou	laten	wachten.	Maar	het	was	nodig	
en	vandaag	kwam	het	hoge	woord	er	dan	toch	uit.	“Papa,	
wij	maken	ons	zorgen	over	je.	Volgens	ons	ben	je	aan	
het	vereenzamen.	Marja	viel	het	laatst	ook	op.”	Meneer	
Wagenaar	sprak	na	het	overlijden	van	zijn	vrouw	wekelijks	
met	zijn	zoon,	maar	dan	ging	het	meestal	over	ditjes	en	
datjes.	Heb	je	nog	iets	nodig,	wat	zei	de	dokter,	pas	je	goed	
op	jezelf	en	wat	ga	je	de	komende	week	doen?	

Nooit	eerder	had	zijn	zoon	zich	zo	nadrukkelijk	bezorgd	
uitgelaten.	“Ach	jongen,	ik	zie	iedere	dag	mensen	als	ik	
boodschappen	doe	en	de	buurvrouw	groet	mij	ook	altijd	
vriendelijk.	En	de	dokter	komt	toch	ook	iedere	week	langs.”	
Hij	probeerde	zijn	zoon	gerust	te	stellen,	maar	het	was	te	
laat.	Die	liep	er	kennelijk	al	langer	mee	rond	en	had	een	
verrassing	voor	hem	in	petto.	“Pap,	ik	heb	gebeld	met	een	
welzijnsorganisatie.	Er	komt	binnenkort	iemand	bij	je	langs	
om	eens	met	je	te	praten.	Zij	hebben	allerlei	projecten	voor	
mensen	die	vereenzamen.	Als	je	verstandig	bent	ga	je	met	
hen	in	gesprek.”	Zijn	vader	had	zo	zijn	bedenkingen,	maar	
wilde	niet	tegensputteren.	“Best	jongen,	ik	zal	wel	eens	
kijken	wat	ik	wil.	Oke?	En	doe	je	Marja	en	de	kinderen	de	
groeten	van	me?”	
 
Meneer	Wagenaar	had	weinig	tijd	om	na	te	denken,	want	hij	
moest	snel	voor	sluitingstijd	boodschappen	doen.	Luisteren	
naar	advies	van	zijn	zoon	was	ook	al	niet	zijn	sterkste	kant.	
Hij	sloot	de	deur	van	zijn	appartement	en	toog	naar	de	AH	
aan	de	overkant	van	de	straat.	Buiten	gekomen	viel	zijn	oog	
op	een	getinte	jongeman	die	aan	een	fiets	stond	te	rommelen.	
“Weer	zo’n	nietsnut	die	niet	met	zijn	handen	van	andermans	
spullen	kan	afblijven”,	dacht	hij.	“Die	zal	ik	eens	vertellen	
dat	wij	hier	werken	voor	ons	geld.”	Een	bepaalde	vorm	van	
vaderlandsliefde was meneer Wagenaar niet vreemd. 
 
“Zeg	jongeman,	wat	zijn	wij	aan	het	doen?	Wil	je	wel	 
eens	maken	dat	je	wegkomt	anders	haal	ik	de	politie	erbij.”	
De	jongen	bleef	verbijsterd	staan.	“Ja,	ja	kom	op.	Vertel	
maar.	Vind	je	het	normaal	om	andermans	fiets	mee	te	
nemen?”	Tegenover	hem	stond	een	jongen	van	pakweg	
zeventien	jaar	met	grote	bruine	ogen	hem	met	open	mond	
aan	te	kijken.	Pas	na	enige	tijd	kon	hij	antwoord	geven.	
“Meneer,	deze	fiets	is	van	mijn	tante	en	haar	fietssleutel	 
was	afgebroken	in	het	slot.	kijkt	u	maar!	Ze	heeft	mij	ge-
beld	om	te	kijken	of	ik	haar	kon	helpen	om	het	restant	eruit	
te	halen	zodat	ze	haar	reservesleutel	kan	gebruiken.	Als	u	
mij	niet	gelooft	belt	u	haar	maar	op.”	De	jongen	haalde	zijn	

mobiel	tevoorschijn	en	drukte	die	in	de	handen	van	meneer	
Wagenaar.	Tegenover	zoveel	openheid	en	fatsoen	kon	die	
niet	op.	“Nee,	laat	maar.	Ik	dacht	even	dat	je…want	je	weet	
het	tegenwoordig	maar	nooit.	Nou	dan	ga	ik	maar	weer.	
Wacht	ik	zal	me	even	voorstellen;	meneer	Wagenaar	en	jij	
bent?”	Zijn	toon	werd	vriendelijker.	Had	hij	zich	dan	toch	
vergist?	“Sjors	meneer,	Sjors	de	koning	en	ik	woon	daar	
verderop.	De	kei	nummer	293.”	“Nou,	veel	sterkte	met	je	
klus	dan.	Je	lijkt	mij	een	goede	jongen.	Je	tante	boft	maar	
met	zo’n	handige	neef.”	
 
Twee	dagen	later.	De	telefoon	rinkelt.	Met	Welzijn	
Leeuwarden	of	zij	eens	mogen	langskomen	om	te	komen	
praten.	“O	ja.	Die	leuke	actie	van	mijn	zoon	die	zijn	eenzame	
vader	een	handje	wil	helpen”,	moppert	meneer	Wagenaar	
in	zichzelf.	“Nou,	dinsdag	dan	maar.	Dan	heb	ik	toch	tijd	
over.	Als	ik	maar	nergens	toe	wordt	gedwongen?”	Of	hij	nog	
klusjes	te	doen	heeft	en	dat	door	een	jongere	wil	laten	doen?	
Dan	kunnen	ze	tegelijk	even	gezellig	met	elkaar	praten.	En	
het	is	helemaal	gratis.	An	offer	you	can’t	refuse.	Ze	weten	
het	leuk	te	brengen.	Alsof	hij	twee	linkerhanden	heeft	en	
om	een	gesprek	met	een	jongere	zit	te	springen.	De	jeugd	
van	tegenwoordig	wil	toch	helemaal	niet	luisteren.	Maar	hij	
wil	ook	niet	direct	nee	zeggen.	“Nou	goed,	als	het	maar	geen	
allochtoon	is	want	die	vertrouw	ik	niet.	En	hij	of	zij	moet	
wel	netjes	zijn,	want	ik	wil	geen	viezigheid	in	mijn	huis.”	De	
afspraak wordt gemaakt dat er de eerste keer een begeleider 
van	Welzijn	Leeuwarden	meegaat.	De	volgende	week	kan	er	
wat	hen	betreft	gelijk	worden	begonnen.
 
Eén	dag	voor	de	afspraak.	“Hallo,	meneer	Wagenaar.	Ik	bel	
u	even	om	te	zeggen	dat	wij	op	dit	moment	alleen	nog	een	
Antilliaanse	jongen	beschikbaar	hebben.	Ik	wil	even	checken	
of	de	afspraak	door	kan	gaan,	omdat	u	de	vorige	keer	bezwaar	
had	tegen	allochtone	jongeren.	Ik	kan	echter	voor	hem	
instaan.	Het	is	een	behulpzame	en	betrouwbare	jongen.”	

Meneer	Wagenaar	weet	even	niet	hoe	hij	moet	reageren.	 
Nu	nog	weigeren,	zou	al	te	mal	zijn.	Maar	hij	moet	toch	even	
zijn	onvrede	kwijt.	“Zijn	dat	die	jongeren	die	te	lui	zijn	om	
normaal	te	werken	en	zich	crimineel	gedragen	omdat	ze	
altijd	geld	op	zak	willen	hebben.	Nou	die	moet	ik	dan	goed	
in	de	gaten	houden.	En	wie	verzekert	mij	dat	ik	mijn	zaken	
terugkrijg	als	ik	iets	mis?	Nou	ja,	komt	u	maar	met	hem.”	
Die	nacht	slaapt	hij	slecht	en	hij	moet	steeds	denken	aan	de	
woorden	van	zijn	zoon.	Vereenzamen?	kan	best,	maar	wordt	
dat	anders	met	een	jongere	in	huis	die	hij	niet	kent	en	die	ook	
nog	van	de	Antillen	komt.	Die	weten	toch	helemaal	niet	
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wat	het	is	om	een	ander	dan	zichzelf	te	helpen.	En	ouderen	zijn	voor	hen	alleen	 
maar	mensen	die	ze	gemakkelijk	kunnen	besodemieteren.	Waar	is	hij	aan	begonnen?
 
De	bel	gaat.	Het	is	die	mevrouw	van	die	welzijnsinstelling	met	een	jongeman.	Hij	
doet	weifelend	open	en	de	jongen	stelt	zich	meteen	keurig	voor.	De	oude	man	is	spra-
keloos.	”Goedemorgen	meneer,	Sjors	de	koning.	Maar	wij	kennen	elkaar	geloof	ik	al?”
 
Nu	zult	u	misschien	denken	wat	een	geweldig	verhaal,	maar	in	de	praktijk	ging	
het	maken	van	een	match	veel	moeizamer.	Ouderen	werven	voor	het	project	
was	geen	sinecure.	Ook	jongeren	waren	niet	eenvoudig	te	vinden.	Beide	partijen	
hadden	flinke	last	van	vooroordelen	over	elkaars	leefwereld.	En	die	waren	niet	zo	
gemakkelijk	op	te	lossen	als	in	het	geval	van	meneer	Wagenaar.	Ook	de	verwach-
tingen	van	jongeren	en	ouderen	kwamen	niet	altijd	overeen.	Voor	ouderen	was	het	
sociale	contact	erg	belangrijk,	terwijl	bij	veel	jongeren	het	uitvoeren	van	klusjes	
voorop	stond.	Een	goede	match	was	moeilijk	en	lukte	in	enkele	gevallen.	Zo	was	er	
een	meisje	dat	de	ramen	lapte	bij	een	mevrouw.	Aanvankelijk	was	ze	erg	verlegen	
en	wilde	ze	alleen	de	klus	doen.	Maar	na	ver-loop	van	tijd	ontdooide	ze.	Nu	is	er	
een	leuk	contact	en	zoekt	de	mevrouw	meer	klusadressen	voor	haar.	Ze	drinken	
regelmatig	gezellig	een	kopje	thee	en	praten	over	vakanties	en	de	school	van	 
het meisje.
 
Het	had	dus	heel	wat	voeten	in	de	aarde,	maar	als	het	lukte	was	het	contact	ook	zeer	
waardevol.	Jong	en	oud	in	contact	met	elkaar.	Dan	verdwijnen	vooroordelen	en	krijgt	
men	begrip	voor	elkaar.	Toch	denk	ik	met	weemoed	terug	aan	de	tijd	dat	jongeren	uit	
zichzelf	mensen	benaderden	met	de	vraag	of	zij	een	klusje	mochten	doen.	In	die	tijd	
was	matchen	een	eitje.	Ze	deden	toen	nog	een	heitje	voor	een	karweitje.  

Jong en oud in  
contact met elkaar. 
Vooroordelen 
verdwijnen en  
men krijgt begrip 
voor elkaar.

Als	ik	beleidsmakers	en	zorgaanbieders	in	de	ouderenzorg	
hoor	spreken	over	het	vraagstuk	hoe	je	ouderen	de	moge-
lijkheid	kan	bieden	om	zo	lang	mogelijk	thuis	te	blijven	
wonen,	moet	ik	altijd	aan	vroeger	denken.	Als	klein	jongetje	
in	de	vijftiger	jaren	probeerde	ik	altijd	-	quasi	geconcen-
treerd	spelend	-	gesprekken	van	volwassenen	af	te	luisteren.	
Soms	met	rode	oortjes	hoorde	ik	mijn	moeder	en	tantes	 
de	meest	vertrouwelijke	informatie	uitwisselen	tijdens	

het	koffiedrinken	in	de	ochtend.	Want	dat	deden	moeders	
toen nog.

Zo	herinner	ik	mij	nog	heel	goed	dat	mijn	moeder	een	keer	
tegen	mijn	tantes	zei:	“Het	is	niet	meer	vertrouwd	dat	beppe	
(dat	is	oma	in	het	Fries)	op	zichzelf	blijft	wonen”.	Mijn	moeder	
was	al	een	paar	keer	op	visite	geweest	terwijl	er	nog	een	ketel	
op	het	gas	stond	droog	te	branden.	Ze	had	zelfs	al	een	keer	 

Het dementie- 
bestendige gasfornuis 
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een	kapot	gebrande	ketel	moeten	vervangen,	een	rib	uit	het	gezinsbudget	in	die	
jaren.	Afgezien	van	die	droogkokende	ketels	was	het	ook	nog	eens	levensgevaarlijk.	
Het	hele	huis	kon	wel	in	de	brand	vliegen.	Mijn	tantes	bleken	dezelfde	ervaringen	 
te	hebben	en	de	gezamenlijke	conclusie	luidde	dan	ook:	“Beppe	heeft	niet	meer	 
voldoende	tegenwoordigheid	van	geest	en	moet	naar	het	bejaardenhuis.”

En	zo	geschiedde.	Mijn	beppe	kwam	op	een	piepklein	kamertje	terecht,	waar	je	 
als	kind	geen	ruimte	had	om	te	spelen.	En	-	tot	overmaat	van	ramp	–	gingen	de	
ouderen	vanwege	dat	kleine	vertrek	ook	nog	fluisteren	als	iets	niet	voor	mijn	oren	 
was	bestemd.	kortom,	oervervelend	en	volgens	mij	had	beppe	het	er	ook	niet	naar	
haar	zin,	want	ze	had	niets	meer	te	doen.

Ik	maak	me	sterk	dat	heden	ten	dage	nog	veel	kinderen,	inmiddels	uitgegroeid	tot	
volwassenen,	precies	zo	denken	wanneer	ze	ontdekken	dat	hun	alleenwonende	
ouder	het	gas	wel	eens	aan	laat	staan.	De	druk	op	de	ouder	om	te	verhuizen	naar	 
tenminste	een	aanleunwoning	of	liever	nog	naar	een	verzorgingshuis	waar	maal-
tijden	worden	verstrekt,	zal	heel	groot	zijn.	Deze	kinderen	staan	doodsangsten	uit	
als	ze	er	aan	denken	wat	er	allemaal	kan	gebeuren	wanneer	hun	ouder	het	gas	aan	
laat staan.

Daarom	zie	ik	graag	dat	de	mensen	die	zich	bezighouden	met	de	ontwikkeling	van	
domotica	een	gastoestel	en	-fornuis	ontwikkelen,	dat	automatisch	uitgaat	wanneer	
beppe	zich	meer	dan	een	halve	meter	van	het	gasfornuis	verwijdert.	Op	deze	manier	
moet	ze	er	wel	bij	blijven	tot	de	aardappelen	gaar	zijn.	

Inmiddels	zijn	er	alarmsystemen	op	de	markt,	die	aan	een	elektrische	kookgroep	
kunnen	worden	gekoppeld,	heb	ik	begrepen.	Wanneer	er	sprake	is	van	een	nood-
situatie,	schakelt	het	systeem	alles,	en	dus	ook	de	kookgroep	uit.	Dat	is	al	een	
eerste	stap	in	de	goede	richting,	maar	nog	lang	niet	genoeg	ondersteuning	voor	de	
nog	zelfkokende,	wat	vergeetachtig	wordende	ouder.	Bovendien	werkt	dit	systeem	
alleen	bij	een	elektrisch	fornuis	en	veel	ouderen	koken	nog	graag	op	gas.	Ook	heb	
ik	me	laten	vertellen	dat	wokken	eigenlijk	alleen	goed	kan	op	een	gasvuur	en	ik	
verwacht in de toekomst nogal wat wokkende ouderen.

Ik	denk	dat	veel	kinderen	bereid	zijn	dit	type	fornuis	aan	te	schaffen	voor	hun	
ouder.	Hierdoor	zal	de	ontwikkeling	van	het	dementiebestendige,	meedenkende	
fornuis	niet	zorgkosten	verhogend,	maar	juist	verlagend	gaan	werken.	Vooral	
beppes (vrouwen worden nu eenmaal ouder dan mannen) kunnen dan langer 
zelfstandig	blijven	wonen.

Zo	zijn	er	vast	wel	meer	praktische	voorbeelden	van	domotica	te	bedenken,	die	de	
oudere	echt	ondersteunen	bij	zelfstandig	wonen.	En	ik	doel	dan	niet	op	licht	dat	
automatisch	aangaat	bij	het	openen	van	de	deur	van	het	toilet.	Ik	hoor	nog	al	eens	
ouderen	angstig	reageren	bij	dat	type	toiletten,	omdat	ze	bang	zijn	dat	het	licht	
automatisch	bij	een	niet	afgeronde	boodschap	weer	uit	zal	gaan.	Met	alle	ongerief	
of	privacyschending	van	dien.	Eerlijk	gezegd,	ook	ik	ben	daar	wel	eens	bang	voor.	
Een	oproep	dus	tot	ontwikkeling	van	praktische	domotica,	te	beginnen	met	het	
dementiebestendige,	meedenkende	gasfornuis!
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“ Digitaal opbouwwerk is een interessante 
ontwikkeling. Sinne Welzijn loopt hierin 
qua uitvoering niet voorop, maar sluit  
wel graag aan bij lopende initiatieven. 
Deze verdienen continuering.” willem verf (sinne welzijn)





Fettje Nolles
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Mondriaan achter 
de voordeur 

De	Mondriaanbuurt	in	Leeuwarden	heeft	een	

geschiedenis	met	problemen.	Of	heeft	de	stad	al	

jaren	problemen	met	de	Mondriaanbuurt?	Hoe	

het	ook	zij,	er	is	wel	wat	nodig	om	de	buurt	en	

haar	bewoners	bij	de	stad	betrokken	te	houden.	

En daar is ook in het verleden werk van gemaakt. 

Zo	is	de	buurt	al	eerder	gerenoveerd	en	is	er	fors	

geïnvesteerd	in	de	sociale	binding.	
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De	Mondriaanwijk	(voorheen	de	Meenthe)	heeft	zeker	haar	
charmes.	Er	woont	een	gemêleerde	club	mensen	die	soms	
wel en soms niet met elkaar overweg kan. Bewoners staan 
voor	elkaar	klaar	wanneer	dat	nodig	is.	Het	leven	vindt	
binnenkamers	en	op	straat	plaats.	Toch	weten	de	bewoners	
de	overkoepelende	wijkproblemen	niet	het	hoofd	te	bieden.	
Daarvoor	missen	ze	gewoonweg	bepaalde	vaardigheden.	

Problemen in de wijk
Overlast,	relatief	veel	werkloosheid,	een	verpauperde	
woonomgeving en een ronduit slechte woonkwaliteit; het 
zijn	gangbare	problemen	in	deze	wijk.	Er	wordt	regelmatig	
gedeald	en	klachten	worden	nauwelijks	gemeld.	Factoren	
die	ervoor	zorgen	dat	de	wijk	snel	verpaupert.	Maar	er	is	
hoop: de buurt gaat helemaal op de schop. Er komen nieuwe 
woningen en er wordt weer geld en energie gestoken in de 
sociale leefbaarheid.  

Inmiddels	pakt	een	werkgroep	leefbaarheid	de	problemen	
aan.	Deze	werkgroep	bestaat	uit	wijkbewoners	en	houdt	zich	
bezig	met	schoonmaakacties,	het	signaleren	van	knelpunten	
en	het	realiseren	van	een	voetbalkooi.	Verder	zijn	er	twee	
buurtcoaches	actief.	Zij	bezoeken	alle	honderdzeventig	
woningen	en	gaan	in	gesprek	met	de	bewoners.	Het	
is	indrukwekkend	wat	ze	tegenkomen.	Veel	schulden,	
problemen	met	re-integratiebureaus,	opvoedingsproblemen,	
gezondheidproblemen,	overlast	en	ruzies.	

Hulp bieden
Ondanks	de	vele	contacten	die	bewoners	met	elkaar	hebben,	
met	een	mooi	woord	sociale	cohesie,	hebben	ze	vaak	geen	
idee	van	welke	voorzieningen	ze	gebruik	kunnen	maken	
om	iets	aan	hun	problemen	te	doen.	Hulp	daarbij	komt	als	
geroepen.	Lastige	bijkomstigheid,	is	dat	de	bewoners	in	de	
loop	der	jaren	hun	vertrouwen	in	de	hulpverlening	zijn	
verloren.	Het	duurde	even	voordat	dit	vertrouwen	was	
teruggewonnen,	maar	het	is	wel	gelukt.	Een	knap	staaltje	
werk.	Vooral	omdat	veel	bewoners	een	eerdere	renovatie	
hadden	meegemaakt	en	toen	zagen	dat	de	aandacht	voor	de	
buurt,	mede	door	bezuinigingen,	daarna	weer	snel	afnam	
en	de	problemen	weer	toenamen.	Zij	vroegen	zich	terecht	af	
waarom	het	nu	anders	zou	gaan.	

Van opbouwen naar uitbouwen
Samen met een coach hebben veel mensen nu een groot deel 
van	hun	persoonlijke	problemen	aangepakt.	Hoopgevend,	
maar	nog	steeds	is	er	veel	werk	te	verzetten.	Het	opbouw-
werk	in	de	Mondriaanbuurt	werkt	eigenlijk	als	een	vorm	

van	uitbouwwerk.	Zoveel	mogelijk	wijkbewoners	worden	
geholpen met het vergroten van hun (sociale) competenties. 
Hoe	meer	mensen	hier	in	slagen,	hoe	florissanter	de	toekomst	
van	de	buurt.	Maar	de	snelle	doorstroming	in	de	wijk	werkt	
niet	mee	om	dat	doel	te	bereiken.	Het	uitbouwen	van	die	
competenties	moet	dan	ook	een	constant	proces	zijn,	anders	
kan	er	van	samenlevingsopbouw	geen	sprake	zijn.	

De	ingeslagen	weg	met	buurtcoaches,	die	nauw	samen- 
werken	met	de	corporatie,	de	politie,	het	jongerenwerk	en	
het	opbouwwerk	verdient	een	vervolg.	De	aanpak	is	veel- 
belovend	maar	kwetsbaar.	Ik	vrees	dat	we	de	inzet	op	het	
huidige	niveau	niet	kunnen	behouden,	omdat	een	groot	 
gedeelte	van	de	financiering	uit	projectsubsidies	bestaat.	
Daar	moet	een	oplossing	voor	komen.	We	willen	over	 
twintig jaar toch niet weer voor een renovatie en een  
forse	investering	in	de	sociale	leefbaarheid	staan?	
 
Ontwikkeling in de buurt
Leefbaarheid.	Een	mooi	en	veel	gebruikte	term,	soms	mis-
bruikt,	een	woord	dat	uitgaat	van	bepaalde	meetbare	criteria.	
Maar	is	leefbaarheid	niet	gewoon	wat	de	mensen	er	zelf	van	
willen	maken	met	de	mogelijkheden	die	ze	daartoe	hebben?	 
Die	leefbaarheid	kan	er	in	verschillende	buurten	dus	totaal	
anders	uitzien.	Leefbaarheid	betekent:	van	kansen	tot	ont-
plooiing,	tot	richting	kunnen	geven	aan	het	eigen	leven,	 
tot	welbevinden.	In	de	Mondriaanbuurt	zorgen	de	bewo- 
ners	er	met	hulp	voor	dat	dit	op	eigen	wijze	tot	stand	komt.	
De	Mondriaanbuurt	zal	nooit	kunnen	concurreren	met	een	
wijk	als	Zuiderburen.	Maar	dat	willen	ze	ook	helemaal	niet.	
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SMART-doelstellingen  
en Columbus
De transatlantische transitie van Columbus naar Indië – pardon - Amerika. 

Over een contradictio in terminis: een transitie met SMART-geformuleerde 

doelstellingen. 

Ons	project	Omkeer	2.0	is	een	transitieproject.	Transities	zijn,	zoals	in	de	literatuur	
valt	te	lezen	‘processen	van	dusdanige	complexiteit	en	lange	termijn,	dat	het	onmo- 
gelijk	is	op	voorhand	te	weten	welke	innovaties	wel	of	niet	een	positieve	bijdrage	
zullen	leveren	aan	de	nog	niet	bekende	oplossing	voor	een	alom	ervaren	groot	
maatschappelijk	probleem.’	

Zo,	deze	lange	volzin	mag	u	nog	wel	een	keer	lezen.	Mijn	excuses,	maar	in	dit	geval	
geldt	niet	dat	ik	geen	tijd	had	om	hem	voor	u	in	te	korten.	Transitie	is	gewoon	
een	ingewikkeld	proces	en	verdient	daarom	een	zin	die	u	best	nog	een	keer	mag	
lezen	om	te	weten	waar	we	ons	mee	bezig	hebben	gehouden	de	afgelopen	2	jaar.	
Inderdaad,	slechts	een	betrekkelijke	zucht	op	de	bijna	eeuwigheid	van	transitie.	

Ons	alom	ervaren	groot	probleem	is	de	zorg.	Iedereen	is	de	mening	toegedaan	dat	
ons	huidige	zorgsysteem	op	de	lange	termijn	geen	stand	houdt.	De	kosten	rijzen	
de	pan	uit,	de	vraag	groeit	ons	boven	het	hoofd,	handen	schieten	letterlijk	te	kort,	
de medische techniek is een onbeheersbaar groeiend monster geworden en voor 
ethische	vraagstukken	komen	we	commissies	tekort.	kortom,	het	moet	anders,	
alleen weten we niet hoe. 

Ons	project	levert	hopelijk	een	kleine	bijdrage	aan	de	versnelling	van	deze	nood- 
zakelijke	transitie	naar	een	nog	onbekende	vorm.	Dat	is	een	boeiend	vraagstuk.	
Enthousiast	gingen	we	aan	de	slag.	Mislukken	kon	immers	niet,	want	ook	van	
fouten	en	mislukkingen	kun	je	een	hoop	leren.	Dachten	we	tenminste.	Vaak	wordt	
als	voorbeeld	van	een	goedgeslaagde	transitie	de	overgang	van	zeilschepen	naar	
stoomschepen	genoemd.	De	overgang	van	vervoer	over	water	met	door	wind	
voortgedreven	zeilschepen	naar	vervoer	met	door	stoommachines	voortgedreven	
schepen	heeft	minstens	dertig	jaar	geduurd.	Bij	de	aanvang	van	dit	veranderings-
proces	werd	aanvankelijk	voor	de	oplossing	van	vervoersproblemen	over	water	
slechts	gedacht	aan	andere	of	grotere	zeilschepen.	

Wanneer	toen	om	concreet,	SMART-geformuleerde,	resultaten	was	gevraagd,	 
had	dit	louter	andere	zeilschepen	opgeleverd	en	was	nooit	de	gedachte	opgekomen	
om de al langer bestaande stoommachine ook geschikt te maken voor schepen. 
Die	vergelijking,	dachten	we,	zou	een	ieder	die	met	ons	project	te	maken	kreeg	wel 

Ons project 
levert hopelijk 
een kleine 
bijdrage aan 
de versnelling 
van deze 
noodzakelijke 
transitie naar een 
nog onbekende 
vorm. 

61



“ Sinne Welzijn verwacht een toenemende vraag 
naar zowel welzijns- als zorgdiensten bij ouderen, 
en alle zeilen moeten bijgezet worden om door 
samenwerking de verwachte kostenstijging voor de 
samenleving zo beperkt mogelijk te houden.” 

willem verf (sinne welzijn)

duidelijk	genoeg	maken	dat	wij	ons	bezig	hielden	met	een	serieus	probleem.	Maar	 
dat	wij	soms	toch	ook	echt	niet	precies	wisten	waar	het	op	uit	zou	draaien.	Niet	dat	
we	maar	wat	deden,	maar	toch	wel	zoiets.	Dat	was,	dachten	wij,	de	bedoeling.	

Voor	alle	zekerheid	haalden	we	ook	Columbus	nog	maar	van	stal.	Bijna	iedereen	
weet	dat	hij	de	opdracht	meegekregen	had	om	een	vaarroute	naar	Indië	om	de	
West	te	ontdekken.	In	zoverre	was	zijn	doel,	Indië,	net	zo	helder	als	het	onze,	
een	bijdrage	voor	een	duurzaam,	houdbaar	zorgstelsel.	Columbus	noch	zijn	
opdrachtgevers	wisten	van	het	wat	en	het	hoe.	SMART	was	het	bepaald	niet	
geformuleerd.	En	zie	daar	wat	zijn	ontdekkingsreis	opleverde.	Amerika,	weliswaar	
bij	vergissing	nog	bewoond	door	Indianen,	maar	dat	is	in	het	machtigste	land	
heden	ten	dage	nog	maar	nauwelijks	het	geval.	Waar	een	ontdekkingsreis	wel	niet	
toe kan leiden. 

Zo	voelden	we	ons	bij	de	start	van	ons	project.	Eerlijk	gezegd,	heb	ik	me	na	de	start	
in	het	najaar	van	2007,	niet	vaak	meer	ontdekkingsreiziger	gevoeld.	Heel	vaak	
moest	ik	deze	vergelijkingen	weer	van	stal	halen	om	een	projectonderdeel	van	
de	grond	te	krijgen.	We	moesten	onze	doelstellingen	SMART	formuleren	en	de	te	
behalen	resultaten	concreet	benoemen.	De	projecten	moesten	vertaald	worden	in	
businesscases	terwijl	we	nog	maar	net	op	de	Atlantische	Oceaan	waren,	hopelijk	in	
westelijke	richting.	

Onze	opdracht	was	een	ontdekkingsreis,	onze	omgeving	dacht	vaak	dat	wij	al	een	
ZorgTomTom	op	zak	hadden	en	wel	even	precies	zouden	vertellen	waar	we	uit	
zouden	komen,	inclusief	duur	van	de	rit	en	de	kostprijs.	’t	Liefst	ook	nog	afgezet	
tegen	alternatieven.	Gelukkig	rijd	je	met	TomTom	ook	nog	wel	eens	in	het	water,	
dus	ook	die	vergelijking	konden	we	wel	tackelen.	Maar	vermoeiend	was	het	zo	nu	
en	dan	wel,	het	telkens	maar	moeten	uitleggen	waar	we	ons	nu	mee	bezighielden.	
Een	bijdrage	leveren	aan	de	nog	maar	net	begonnen	ontdekkingsreis	naar	een	
nieuw,	duurzaam,	houdbaar	en	betaalbaar	zorgstelsel,	met	een	menselijk	gezicht.	
Al	met	al	hebben	we	desondanks	wel	een	hoop	geleerd,	maar	bovenal	blijft	staan	
de	les:	blijf	ontdekkingsreiziger,	anders	vind	je	nooit	wat	nieuws.	En:	excuses	voor	
de	lange	zoektocht,	er	is	geen	korte!	

Blijf ontdekkings-
reiziger, anders 
vind je nooit wat 
nieuws. 
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De bureaucratie te lijf
Begin	september	2008	presenteerde	staatssecretaris	Jet	Bussemaker	het	actieplan	

‘Naar	eenvoud	in	de	uitvoering’	om	de	bureaucratie	in	de	AWBZ-zorg	aan	te	pakken.	

Zij	wil	aan	de	slag	om	in	de	zorg	een	aantal	verbeteringen	door	te	voeren.	Allereerst	

wil	Bussemaker	dat	de	zorginstellingen	het	aanbod	inrichten	op	de	vraag	van	de	

cliënt.	Met	andere	woorden:	de	AWBZ	moet	vraaggestuurd	worden.	

Naast	minder	controle	op	controle	wil	de	staatssecretaris	
vooral	de	onnodige	bureaucratie	te	lijf	gaan.	De	regels	die	
nodig	zijn,	moeten	in	dienst	komen	te	staan	van	de	zorg	en	
niet	het	zorgproces	belemmeren.	Onnodige	bureaucratie	
is vaak ‘gestold wantrouwen of geboren uit angst voor 
misbruik	en	oneigenlijk	gebruik’.	Vertrouwen	moet	weer	
het	sleutelwoord	worden	in	de	verhouding	tussen	overheid,	
zorgaanbieder	en	burgers.	

Een	mooi	plan,	dit	actieplan	‘Naar	eenvoud	in	uitvoering’.	
De	staatssecretaris	heeft	in	hierop	volgende	brieven	aan	de	
Kamer ook steeds aandacht besteed aan dit terugdringen 
van	de	bureaucratie,	vooral	bij	het	indicatieproces.	In	
Leeuwarden	hebben	we	daar	al	vanaf	de	invoering	van	de	
Wmo	een	begin	mee	gemaakt	door	bij	de	indicatiestelling	
voor	hulp	bij	het	huishouden	het	zogenaamde	APk-model	
toe te passen. Wanneer een burger al weet van welke 
zorgaanbieder	hij	of	zij	gebruik	wil	maken,	kan	die	zorg-
aanbieder	in	veel	gevallen	zelf	de	indicatie	verzorgen.	 
Er	komt	dan	geen	apart	indicatieorgaan,	zoals	het	Centrum	
Indicatiestelling	Zorg	(CIZ)	aan	te	pas.	Dit	werkt	veel	sneller	
en is nog goedkoper ook. 

Staatssecretaris Bussemaker is daar nu ook van overtuigd. 
In	haar	recente	brief	van	12	juni	2009	schrijft	zij:	‘In	de	
kern	komt	het	er	op	neer	dat	zorgprofessionals	en	zorg-
aanbieders	een	meer	actieve	rol	krijgen	in	het	proces	van	
indicatiestelling	voor	de	AWBZ.	Dit	kan	de	huisarts	zijn,	
maar	ook	de	wijkverpleegkundige,	of	een	zorgaanbieder	 
als	het	verzorgings-	of	het	verpleeghuis.	Zij	beschikken	
immers	over	de	(medische)	gegevens	van	cliënten’.	

Leeuwarden
In	Leeuwarden	gaan	we	dan	ook	volop	door	op	de	al	
ingeslagen	weg	van	vereenvoudiging	van	het	indicatie-
proces.	Zo	heeft	de	gemeente	Leeuwarden	het	afgelopen	
jaar	samen	met	het	UWV,	het	CIZ	en	het	toenmalige	
CWI	in	een	pilot	geëxperimenteerd	met	de	gezamenlijke	
beoordeling	van	indicaties	bij	deze	instanties.	In	de	pilot	
wordt	zowel	gekeken	naar	de	zorgbehoefte	en	de	behoefte	
aan	ondersteuning,	als	naar	de	mogelijkheden	om	werk	
te	verrichten.	Naast	betaald	werk	kan	het	ook	gaan	om	
vrijwilligerswerk.	

Een	grote	ergernis	van	chronisch	gehandicapten	is	dat	zij	 
voor	het	verkrijgen	van	voorzieningen	en/of	zorg	elke	keer	 
weer opnieuw met het water voor de dokter moeten komen.  
Eén	keer	indiceren	zou	voldoende	moeten	zijn.	Met	toestem-
ming van de burger kunnen de indicatiegegevens voor de ene 
voorziening	toch	ook	gebruikt	worden	voor	een	andere?	

Wanneer een burger  
al weet van welke zorg-
aanbieder hij of zij  
gebruik wil maken,  
kan die zorgaanbieder  
in veel gevallen zelf  
de indicatie verzorgen.
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De evaluatie van de pilots (ook in Doetinchem werd een 
pilot uitgevoerd) is in augustus van dit jaar afgerond. 
Samengevat komt uit deze pilots: 

•	 	Ongeveer	10%	van	de	aanvragen	van	de	pilotcliënten	
leidt tot twee of meer indicaties. 

•	 	674	geanalyseerde	aanvragers	hadden	1489	keer	al	een	
eerdere indicatie ontvangen. 

•	 	In	56%	van	de	gevallen	was	elders	informatie	aanwezig	
en	is	deze	opgevraagd.	

•	 	De	indicatiestellers	gaven	aan	dat	in	61%	van	deze	
gevallen de opgevraagde informatie gebruikt werd. 

•	 	Gebruik	van	de	ontvangen	gegevens	leverde	in	15%	van	
de gevallen een besparing op van een spreekuur en in 
33%	van	een	huisbezoek.	

•	 	Cliënten	zijn	tevreden	over	de	dienstverlening	van	de	
pilots;	15%	is	helemaal	tevreden,	60%	is	tevreden	

	 	De	meerderheid	van	de	cliënten	van	de	pilot	(57%)	 
meldt	dat	zij	niet	meerdere	keren	dezelfde	informatie	
hebben	moeten	doorgeven.	Ruim	een	derde	van	de	
cliënten	(39%)	heeft	wel	meerdere	keren	dezelfde	
gegevens moeten doorgeven. 

Vooruitlopend	op	de	evaluatie	heeft	de	staatssecretaris	
in	dezelfde	brief	al	gezegd	dat	ze	in	overleg	is	met	
de	ministeries	van	SZW	en	BZk	om	te	bekijken	of	
er	mogelijkheden	zijn	om	op	afzienbare	termijn	de	

bewezen	meerwaarde	te	verspreiden	in	bijvoorbeeld	
proeftuingemeenten.	Dit	zijn	zo’n	20	tot	25	geselecteerde	
gemeenten waar een ontwikkelpilot wordt uitgevoerd. 

Daarnaast	zijn	we	er	in	Leeuwarden	op	basis	van	deze	
experimenten	en	ervaringen	in	Omkeer	2.0	er	van	overtuigd	
dat	veel	indicaties	volstrekt	overbodig	zijn.	Wie	vraagt	nu	 
ter	verfraaiing	van	de	badkamer	steunen	en	armleggers	aan?	
En	wie	vraagt	onnodig	hulp	bij	het	douchen	of	de	toiletgang?	
Daar	wil	je	toch	als	het	echt	niet	nodig	is,	niemand	anders	
bij	hebben!	Bij	dergelijke	aanvragen	moeten	we	dus	niet	
indiceren,	maar	overleggen	hoe	meneer	of	mevrouw	deze	
zeer	persoonlijke	verzorging	wenst.	

Ook de steeds weer terugkerende herindicering is een  
grote	bron	van	ergernis.	Voor	veel	mensen	geldt	dat	de	
beperking niet afneemt en herindicatie dus simpelweg een 
overbodig	ritueel	is.	Beter	zou	zijn	om	regelmatig	contact	 
op	te	nemen	om	samen	te	evalueren	of	de	geboden	zorg	 
nog wel toereikend is. 
kortom,	er	kan	nog	heel	wat	gedaan	worden	om	zowel	
professionals,	zorgaanbieders	als	cliënten	zo	min	mogelijk	
hinder	te	laten	ondervinden	van	het	proces	van	indicatie-
stelling	bij	de	wetten	voor	zorg	en	ondersteuning.	Er	is	nog	
veel werk aan de winkel om ‘het proces van indicatiestelling 
eenduidig	in	te	richten	en	vergaand	te	vereenvoudigen’,	
zoals	Bussemaker	het	zo	mooi	verwoordt.	

Meten is weten
Een	dubbeltje	uitgeven	aan	welzijn,	zal	een	kwartje	aan	AWBZ-kosten	besparen.	

Anders	gezegd:	hoe	beter	het	welbevinden,	hoe	minder	zorg	iemand	nodig	heeft.	

Het	was	in	de	tijd	dat	de	Algemene	Rekenkamer	een	kritisch	
rapport presenteerde over het monitoren van vorderingen 
in	de	prachtwijken.	Over	het	meten	van	effecten.	Het	
rapport	stelde	dat	informatie	over	gezondheid,	sociale	
samenhang,	informele	zorg,	participatie,	openbare	ruimte	
en	veiligheid	niet	duidelijk	in	beeld	gebracht	kon	worden.	

Ons	ambitieniveau	om	het	tegendeel	te	bewijzen,	was	
zodoende	hoog.	De	probleemwijken	moeten	in	tien	jaar	
veranderen	in	zogenoemde	krachtwijken.	En	of	je	de	
goede	richting	in	slaat,	weet	je	alleen	als	je	meet.	Met	twee	
gerenommeerde	onderzoeksbureaus,	een	brede	denktank	en	
studenten	van	de	NHL	Hogeschool	gingen	we	aan	de	slag.
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Meten
We	brachten	zowel	de	AWBZ-kosten	als	het	welbevinden	van	het	jaar	2007	in	
kaart	door	de	meting.	Na	twee	jaar,	een	aantal	projecten	en	interventies	verder,	
maten	we	dezelfde	punten	opnieuw.	De	inputmeting	(kosten	van	zorg	en	welzijn	
in	de	wijk),	de	outcome-meting	(welbevinden	van	burgers)	en	een	voorspeller	
van	consumptie	van	zorg	en	welzijn	(rekening	houden	met	maatschappelijke	
ontwikkelingen),	dat	waren	onze	evaluatie-instrumenten.	Het	verzamelen	van	de	
kostengegevens	besloeg	veel	meer	tijd	en	energie	dan	verwacht.	We	verzamelden	
enorm	veel	gegevens	in	zorg-	en	welzijnsland,	maar	als	ze	moesten	worden	
opgehoest,	lukte	dat	niet.	Het	leek	erop	dat	de	Rekenkamer	gelijk	zou	krijgen!	

Interviewen
De	denktank	hield	zich	vooral	bezig	met	de	outcome-meting,	zeg	maar	de	
kwalitatieve	meting.	Tientallen	studenten	namen	interviews	af	in	Bilgaard	
en	Trynwâlden.	In	de	controlewijken	Aldlân	en	Burgum	werden	280	burgers	
ondervraagd. Een mega logistieke operatie. Om de uitkomsten representatief  
te	laten	zijn	bleken	er	te	weinig	telefoonnummers.	Bovendien	hielden	bewoners	 
de	deur	dicht.	We	moesten	bijstellen.	
Desondanks	waren	de	interviews	die	wel	werden	afgenomen,	een	geweldig	 
succes.	Het	mes	sneed	aan	twee	kanten:	studenten	leerden	mensen	benaderen	 
en	interviewen.	Tegelijkertijd	konden	geïnterviewden	alles	wat	ze	kwijt	wilden	
over	zichzelf,	de	buurt	en	hun	wijk	vertellen.

Weten
Het	resultaat?	Er	ligt	nu	een	prachtige	rapportage	die	een	goede	basis	vormt	
voor	effectmetingen	in	de	toekomst.	Onze	stelling	dat	een	dubbeltje	uitgeven	
aan	welzijn,	een	kwartje	aan	AWBZ-kosten	bespaart,	kunnen	we	vooralsnog	
niet	bewijzen.	Maar	we	hebben	wel	bewezen	dat	de	Rekenkamer	ongelijk	heeft:	
informatie	over	gezondheid,	sociale	samenhang,	informele	zorg,	participatie,	
openbare	ruimte	en	veiligheid	is	wel	degelijk	goed	in	beeld	te	brengen	en	te	
monitoren.	Een	omvangrijke	klus,	maar	haalbaar!

“ Om het effect van Omkeer 2.0 te onderzoeken,  
zou een jaar na het einde nog eens gekeken moeten 
worden naar de projecten. Welke nog steeds door-
lopen zonder extra financiering door subsidiegeld.” 

 johan lettink (znb)

Er ligt een prach-
tige rapportage 
die een goede 
basis vormt voor 
effectmetingen  
in de toekomst.
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“ Na Omkeer 2.0 wil de NHL 
Hogeschool graag samen doorgaan 
met de betrokken partijen om te 
werken aan innovatie. willie van der galiën (nhl)



 “ WoonFriesland is 
enkele jaren bezig 
met de invulling 
van de vraag 
op welke wijze 
de leefbaarheid 
in de wijken en 
buurten, waar zij 
woningen bezit, 
het best bevorderd 
kan worden. Wij 
zijn dan ook blij 
met ervaringen die 
met Omkeer 2.0 
worden opgedaan, 
vooral in de 
Mondriaanbuurt.” 
frans kooiker (woonfriesland)



Rowena Nust 
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Burenhulp-
centrale,  
terug naar  
vroeger?

Burenhulp: een hot item en een veel beschreven 

thema.	“Vroeger	was	alles	beter,	iedereen	in	de	

straat kende elkaar en mensen hielpen elkaar 

nog.”	U	kent	het	statement	vast	wel.	Maar	is	 

het	ook	zo?	Was	het	vroeger	echt	zoveel	beter?	 

En	zouden	we	als	de	kans	zich	voordeed	echt	

terug	willen	naar	deze	lang	vervlogen	tijden?
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De	veranderende	informele	sociale	infrastructuur	in	buurten	
en	wijken	maakt	de	vraag	omtrent	burenhulp	actueel.	Aan	
die	veranderingen	liggen	diverse	sociaal-economische	
ontwikkelingen	ten	grondslag,	zoals	individualisering	
en	informatisering,	toegenomen	arbeidsparticipatie	van	
vrouwen	en	dynamisering	van	de	arbeids-	en	woningmarkt.	
Maar	ook	de	ontzuiling	en	ontbinding	van	samenhangende	
sociale	instituties,	demografische	ontwikkelingen	en	de	
multiculturele	samenleving	spelen	een	belangrijke	rol.	Juist	
op	buurtniveau	worden	deze	ontwikkelingen	zichtbaar.	De	
spreiding	in	woonduur	neemt	toe,	mensen	kennen	elkaar	niet	
meer	als	vanouds	en	moeten	steeds	meer	moeite	doen	en/of	
kansen	krijgen	om	elkaar	te	ontmoeten	en	te	leren	kennen.	
 
Sociale cohesie
In	het	kader	van	burenhulp	is	sociale	cohesie	een	belangrijk	
begrip.	Maar	wat	betekent	dit	eigenlijk?	Je	zou	kunnen	
stellen	dat	het	niets	anders	is	dan	je	thuis	voelen	in	je	om-
geving,	omdat	je	je	verbonden	voelt.	Al	dan	niet	omdat	je	
de	mensen	uit	de	wijk	kent,	je	weleens	een	praatje	maakt	
met	die	ene	buurman,	of	omdat	men	bereid	is	elkaar	
een	handje	te	helpen.	Dit	principe	van	sociale	cohesie	
gaat	echter	niet	zomaar	meer	op.	De	sociale	netwerken	
van	vroeger	zijn	verschraald	of	verdwenen	en	mensen	
kennen hun buren niet meer. Op straat is er angst voor de 
onbekende	en	een	groot	aantal	mensen,	onder	wie	ouderen,	
komt in een isolement terecht. Er is dus heel wat nodig om 
het ontmoeten te stimuleren. 
 
Individualisme
Iedereen	is	tegenwoordig	druk.	Eigen	keuzes	maken,	
individualisme;	het	staat	hoog	in	het	vaandel.	De	mogelijk-
heid voor het maken van een praatje met de buren neemt 
hierdoor	af.	Dat	zorgt	ervoor	dat	het	niet	altijd	bekend	is	als	
iemand	hulp	nodig	heeft.	Het	wil	niet	zeggen	dat	niemand	
meer	iets	voor	een	ander	wil	doen,	maar	komt	minder	snel	
naar	boven	dát	er	hulp	nodig	is.	Individualisering	is	een	
historisch	maatschappelijk	proces	waarbij	de	vrijheid	van	
mensen	wordt	vergroot.	En	vrijheid	is	toch	wat	we	allen	
ambiëren?	We	kunnen	er	in	principe	allemaal	beter	van	
worden.	Meer	vrijheid	betekent	echter	niet	dat	mensen	
minder	sociale	relaties	willen,	maar	enkel	dat	zij	steeds	
meer	zelf	kunnen	en	willen	bepalen	wélke	sociale	relaties	
zij	aangaan	en	wát	de	inhoud	ervan	wordt.	

Zorg voor een ander
Onderzoek	wijst	dan	ook	uit	dat	de	behoefte	van	mensen	om	
iets	voor	een	ander	te	betekenen	van	alle	tijden	is,	maar	niet	

van	elk	moment.	Veel	meer	mensen	dan	bekend,	zijn	bereid	
om	eens	iets	te	doen	voor	hun	buren.	Als	ze	zich	maar	niet	
hoeven	te	binden	aan	vaste	afspraken	en	tijdstippen	en	
ze	altijd	de	keuze	hebben	om	ja	of	nee	te	kunnen	zeggen.	
Het	principe	van	burenhulp	is	dus	nog	altijd	aan	de	orde.	
De	tijden	zijn	echter	veranderd	en	de	ouderwetse,	vroeger	
zo	vanzelfsprekende	burenhulp	dient	in	een	nieuw	jasje	
gestoken te worden. 

Incidentele	in	plaats	van	structurele	burenhulp,	lijkt	hierbij	
meer passend. Eén van de neveneffecten van de toenemende 
individualisering	van	de	maatschappij	is	echter	dat	steeds	
meer	mensen	wonen	in	een	omgeving	waarin	ze	weinig	
mensen	kennen.	De	behoefte	om	een	beroep	te	kunnen	doen	
op	buren	voor	klusjes	of	gezelschap	blijft	hierdoor	onvervuld.	
Simpel	gezegd	is	het	nodig	burenhulp	te	organiseren,	door	
manieren aan te reiken waarop mensen met elkaar in contact 
gebracht kunnen worden. 
 
De Burenhulpcentrale
Een van die manieren is de Burenhulpcentrale: een modern 
middel	om	mensen	die	om	burenhulp	verlegen	zitten	direct	 
in contact te brengen met mensen die wel eens iets voor een 
ander	willen	doen.	Dit	kan	bijvoorbeeld	gaan	om	een	eenvou-
dig	praatje	of	om	elkaar	een	handje	te	helpen	bij	het	doen	
van	een	boodschap,	een	klusje	in	huis	of	tuin,	vervoer,	oppas	
of	het	uitlaten	van	de	hond.	De	Burenhulpcentrale	vormt	
hiermee	een	methode	die	het	mogelijk	maakt	burenhulp	 
te	organiseren	en	zo	aansluit	bij	het	‘just-in-time’-principe.	
Hierdoor	wordt	een	bijdrage	geleverd	aan	het	versterken	van	
de sociale cohesie en het onderlinge saamhorigheidsgevoel in 
de buurt. 
 
kortom:	de	Burenhulpcentrale	vormt	een	eigentijds	hulp-
middel	om	contact	op	buurtniveau	mogelijk	te	maken	en	
te stimuleren. Waar het middel vroeger het samenkomen 
in	de	kerk	en	het	ontmoeten	bij	de	bakker	was,	is	nu	de	
telefooncentrale het middel.
 

De Burenhulpcentrale, een initiatief van ir. Rob Bos, 
expert stedelijke- en sociale vraagstukken van de 
Psychosynthese adviesgroep, is in 2007 in verschillende 
pilots getest. In opdracht van de stichting Experimenten 
Volkshuisvesting heeft Movisie een evaluatie opgesteld. 
Deze evaluatie is te downloaden via de website van de 
SEV onder het kopje: ‘Keer de verloedering’.
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Het concept van de Burenhulpcentrale richt zich op het versterken 
van contacten tussen mensen in de buurt en bestaat in het kort uit: 

Om	deze	zorgen	te	ondervangen	is	het	idee	van	‘connected	
senior’	uitgewerkt.	Hierbij	wordt	op	de	scootmobiel	een	
zogenaamde	‘Mambo’	geïnstalleerd	die	via	gps	de	locatie	
bijhoudt.	Zodra	je	dan	in	paniek	raakt,	kun	je	op	een	knop	
drukken en worden de laatst bekende locatiegegevens 

doorgestuurd naar een internetserver. Op een centrale 
plaats	gaat	een	alarm	en	kan	men	zien	waar	je	bent.	Hulp	 
is	zo	snel	ter	plaatse.	Een	interessante	variant	is	die	waarbij	
geen	gebruik	wordt	gemaakt	van	een	‘professionele’	alarm-
centrale,	maar	waarbij	vrienden	elkaar	in	de	gaten	houden.	

Zodra	de	indicatie	voor	een	scootmobiel	komt,	is	je	mobiliteit	niet	meer	wat	deze	ooit	

geweest	is.	Een	scootmobiel	brengt	weer	wat	vrijheid	terug.	Vrijheid	om	te	gaan	en	

staan	waar	je	wilt.	Een	winkel	te	bezoeken	of	bij	vrienden	langs	te	gaan.	Maar	de	

afhankelijkheid	van	zo’n	scootmobiel	brengt	ook	zorgen	met	zich	mee.	Wat	als	de	

accu	opeens	leeg	is?	En	stel	je	voor	dat	je	in	een	sloot	terecht	komt.	Wat	dan?

Help,  
de scootmobiel verzuipt!

•	 	Enthousiaste	mensen,	zowel	burgers	als	professionals,	 
die er samen werk van willen maken

•	 	Mensen	in	de	buurt	die	hebben	aangegeven	af	en	toe	 
wel eens iets voor iemand uit de buurt te willen doen

•	 	Mensen	die	(buren)hulp	nodig	hebben
•	 	Een	slimme,	automatische	telefooncentrale	gekoppeld	aan	een	database,	

die	ervoor	zorgt	dat	mensen	die	bellen	voor	burenhulp	rechtstreeks	
worden doorverbonden met iemand uit de buurt die op dat moment  
kan en wil helpen

•	 	Een	coördinator/helpdesk	die	helpt	bij	vragen	en	goed	weet	waar	je	
terecht kan voor vragen die verder gaan dan burenhulp

•	 	Samenwerking	tussen	burgers,	bewoners-	en	vrijwilligersorganisaties,	
gemeente,	woningcorporaties,	zorg-	en	welzijnsinstellingen	 
en	maatschappelijke	en	religieuze	organisaties

71



Een	druk	op	de	Mambo-knop	en	een	vriend	wordt	via	de	pc	gealarmeerd.	 
Op	Google	Maps	ziet	hij	waar	je	in	moeilijkheden	bent	geraakt.

Testen
Bij	de	ontwikkeling	van	deze	dienst	bleek	de	gps-positiebepaling	zo	onnauwkeurig	
dat	het	professioneel	aanbieden	onverstandig	zou	zijn.	De	verschillen	tussen	de	
werkelijke	locatie	en	gepresenteerde	locatie	werden	pijnlijk	duidelijk	bij	een	test.	
Iemand	drukte	op	de	Mambo	terwijl	hij	op	de	weg	reed.	Het	signaal	op	Google	
Maps	gaf	aan	dat	de	locatie	midden	in	een	kanaal	zou	zijn.	Het	veiligheidsgevoel	
van	de	thuisblijver	gaat	hiermee	flink	achteruit	en	het	risico	op	nodeloos	alarm	zou	
te groot worden. 
Sinds	de	eerste	stappen	met	het	volgen	van	scootmobielen	zijn	de	ontwikkelingen	
snel	gegaan.	Nokia	was	een	van	de	eerste	aanbieders	met	een	dienst	om	vrienden	
via	je	mobiele	telefoon	te	volgen.	Ook	de	Apple	iPhone	heeft	een	applicatie	
waarmee	de	gps	in	de	telefoon	je	positie	via	een	website	aan	je	vrienden	doorgeeft.

Mogelijkheden
Wat	gps-diensten	betreft	begint	het	er	steeds	meer	op	te	lijken	dat	er	ontzettend	
veel	mogelijkheden	zijn.	Het	enige	wat	je	moet	doen	is	uitzoeken	wat	je	wilt.	
Ondertussen	besteden	de	Amerikanen	te	weinig	geld	aan	het	onderhoud	van	de	
gps-satellieten.	Het	gevolg	is	dat	de	komende	jaren	waarschijnlijk	enkele	satellieten	
uitvallen	en	de	kwaliteit	van	de	signalen	achteruit	gaat.	Gps-diensten	zijn	leuk,	
maar	moeten	niet	onderdeel	van	kritische	bedrijfsprocessen	worden.	Je	wilt	niet	
verantwoordelijk	zijn	voor	een	belofte	die	de	techniek	niet	kan	waarmaken.

 Op internet zie 

je waar een 

scootmobiel in 

problemen is 

geraakt.

“ Geld zou meer naar de gemeenschap moeten stromen 
in plaats van individuele personen. Een voorbeeld  
zijn de scootmobiels. Als iemand die krijgt, staat deze 
het grootste deel van de tijd in de schuur. Een pool 
van scootmobiels wordt intensiever en dus maat-
schappelijk gezien beter gebruikt.” johan lettink (znb)
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Doorgeschoten 
individualisme

Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.

Godfried Bomans

In	Bilgaard	zijn	verschillende	projecten	uitgevoerd	om	mensen	in	de	wijk	met	

elkaar	in	contact	te	brengen.	Dit	om	de	sociale	cohesie	te	vergroten	waarna	buren	

eenvoudiger	een	beroep	op	elkaar	zullen	doen.	Ook	spreken	ze	elkaar	makkelijker	

aan	en	ze	zetten	zich	samen	in	om	wonen	in	de	wijk	zo	prettig	mogelijk	te	maken.	

Voorbeelden	hiervan	zijn	de	projecten	kennen	en	gekend	worden,	Asset	based	

community development (buurt competentieproject) en Ken uw buren en culturen. 

Kennen en gekend worden is dus één van de projecten 
die	moest	bijdragen	aan	de	sociale	cohesie.	Het	werkte	
als	volgt.	Door	het	organiseren	van	bijeenkomsten	
werden de bewoners van een flat met elkaar in contact 
gebracht.	Binnen	deze	multiculturele	flat	waren	veel	
klachten van overlast en was weinig sociale samenhang. 
Allereerst	werd	een	bijeenkomst	voor	bewoners	
georganiseerd.	Daarna	volgde	een	bijeenkomst	die	
samen	met	bewoners	werd	opgezet	en	de	laatste	
regelden	bewoners	helemaal	zelf.	Uiteindelijk	is	er	een	
bewonerscommissie opgericht en is er een hyvessite 
voor	de	flat	de	lucht	ingegaan.	Hierdoor	werd	er	meer	

rechtstreeks	en	digitaal	gecommuniceerd!	De	klachten	
rond	overlast	zijn	sterk	afgenomen.	De	bewoners	waren	
erg	blij	met	het	project	en	gaan	nu	samen	verder.

Ook	Asset	based	community	development	is	zo’n	
project	waarbij	het	in	contact	brengen	van	bewoners	
centraal	staat.	Ditmaal	werden	talenten	van	bewoners	
geïnventariseerd.	De	een	kon	werken	met	computers,	de	
ander	was	goed	in	kleine	klusjes.	Maar	ook	schoonmaak-	
en	organisatietalenten	werden	ontdekt.	Al	deze	talenten	 
kwamen	samen	op	een	buurtbarbecue	met	een	bewoners-
commissie als onverwacht resultaat.

73



Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen.
Zie ik daar een hondje lopen?
Dan ga ik daar lekker mee spelen.

Fettje Nolles (vrij vertaald naar  
‘Twee hondjes’ van Godfried Bomans)

En	dan	het	project	ken	uw	buren	en	culturen.	Hierbij	
praatten vrouwen van allochtone en autochtone afkomst 
maandelijks	met	elkaar	over	de	verschillen	in	culturen.	
Ze	leerden	elkaar	kennen	wat	de	onderlinge	solidariteit	
versterkte.	Een	groep	van	ongeveer	zestig	vrouwen	komt	
nu	regelmatig	bij	elkaar	in	het	wijkcentrum.

Toch	zijn	deze	projecten	maar	een	druppel	op	de	gloeiende	
plaat.	Er	is	gewoon	een	grote	behoefte	aan	contact.	
Ontmoetingsprojecten schieten massaal uit de grond want 
de	eenzaamheid	is	vandaag	de	dag	big	business.	Als	sociaal	
dier	is	het	van	belang	dat	wij	andere	mensen	ontmoeten.	
Een	behoefte	die	van	nature	in	ieder	mens	aanwezig	is.	
Maar	ik	vraag	mij	het	volgende	af:	als	mensen	het	zo	fijn	
vinden	om	elkaar	te	ontmoeten,	waarom	doen	ze	dit	dan	
niet	vanzelf?

Net	zoals	in	het	gedichtje	van	Godfried	Bomans	hebben	
veel	mensen	behoefte	aan	contact.	Maar	waarom	belde	
die	persoon	in	het	gedichtje	niet	gewoon	bij	de	buren	aan	
om	ze	uit	te	nodigen	voor	een	bakje	koffie?	Natuurlijk	
kan	het	antwoord	zijn:	“Ik	heb	geen	leuk	buren”.	

Maar	volgens	mij	ligt	er	iets	anders	aan	ten	grondslag.
De	individualisering	die	we	zijn	ingeslagen,	is	door-
geschoten.	We	stellen	ons	niet	meer	aan	de	buren	voor,	
hebben	een	druk	sociaal	leven	dat	zich	niet	automatisch	
meer	in	de	wijk	afspeelt.	Dus	hebben	we	geen	idee	wat	
er	naast	ons	gebeurt.	Als	je	weet	dat	de	buurvrouw	ziek	
is,	wil	je	natuurlijk	wel	een	boodschap	voor	haar	doen.	
Maar	als	je	het	niet	weet	en	de	buurvrouw	durft	het	niet	
te	vragen,	wat	dan?

Ook	de	deelnemers	aan	de	barbecue	waren	het	socia-
liseren	verleerd.	Al	tijdens	de	barbecue	vroegen	zij	zich	
af	waarom	ze	zelf	niet	eerder	op	het	idee	waren	gekomen	
om	dit	zelf	te	regelen.

Gewoon	contact	leggen	is	niet	altijd	zo	gemakkelijk	als	
het	lijkt.	We	zijn	het	kennelijk	verleerd	en	dan	heb	je	
gewoon een steuntje in de rug nodig. Een steuntje dat 
helpt	de	eerste	stap	te	zetten.	Een	stap	naar	de	buren,	
een	bijeenkomst	in	de	flat	of	een	gezellig	avondje	in	 
het	wijkcentrum.
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De Omtinker, 
ondersteuner van cliënt 
en mantelzorger 
Ouderen	willen	zolang	mogelijk	in	de	eigen	omgeving	blijven	wonen,	ook	wanneer	

zorg	nodig	blijkt	te	zijn.	“Ik	wil	niet	verhuizen,	maar	kan	ik	nog	wel	thuis	blijven	

wonen?”	Dit	is	een	van	de	meest	gestelde	vragen	van	de	ouder	en	afhankelijker	

wordende	mens.	“Mijn	dochter	helpt	al	heel	veel,	maar	kan	ook	niet	alles	en	altijd.”	

De	Omtinker	kent	de	problemen	waar	ouderen	en	mantelzorgers	tegenaan	lopen,	

biedt	onafhankelijk	advies	en	regelt	-	indien	nodig	-	hulp	op	het	gebied	van	wonen,	

welzijn	en	zorg.

Bij	Skewiel	in	Trynwâlden	is	het	Omtinker	concept	ont-
wikkeld.	In	de	Leeuwarder	stadswijk	Bilgaard	wordt	het	
binnen	het	project	Omkeer	2.0	verder	getest.	De	Omtinker	
is	soms	een	persoonlijke	assistent,	soms	een	‘zorgmakelaar’	
en	indien	nodig	‘advocaat’	in	wonen,	zorg	en	welzijn.	De	
Omtinker	is	er	altijd	voor	degene	die	hulp	nodig	heeft	én	
voor	zijn	of	haar	mantelzorgers.	Hij	denkt	mee	en	draagt	
vanuit	zijn	kennis	en	ervaringen	oplossingen	aan,	zodat	
mensen	zo	lang	mogelijk	thuis	kunnen	blijven	wonen.	 
Daar	waar	ze	zich	prettig	en	veilig	voelen.	

De	Omtinker	kijkt	naar	wat	voor	de	mens	belangrijk	is	in	
zijn	leven.	Het	dagpad	(deipaad)	dat	gevolgd	wordt,	zijn	
persoonlijke	wensen	en	het	mantelzorgnetwerk	om	hem	
heen.	De	Omtinker	zoekt	op	basis	daarvan,	samen	met	de	
betrokkene	en	zijn	of	haar	mantelzorgers,	naar	passende	
antwoorden.	De	verschillende	mogelijkheden	worden	
besproken.	Vervolgens	regelt	de	Omtinker	de	hulp	en	
ondersteuning.	Maar	ook	daarna	houdt	hij	een	oogje	in	 
het	zeil.	En	hij	zorgt	ervoor	dat	de	geboden	hulp	aansluit	 
bij	het	voortschrijden	van	de	jaren.

Omtinker Frits
Het	echtpaar	Dekema	in	Bilgaard	woont	zelfstandig	met	
ondersteuning	van	hun	dochter	Ilse	en	Omtinker	Frits.	Drie	
keer	daags	komt	er	een	verzorgende	langs	en	één	keer	per	
dag	komt	Ilse.	’s	Morgens	wordt	mevrouw	Dekema	(83),	die	
chronische	leukemie	heeft	en	moeilijk	ter	been	is,	geholpen	
met	wassen	en	aankleden.	’s	Middags	helpt	de	verzorgende	
haar naar en van bed voor haar middagdutje en ’s avonds 
helpt	Ilse	haar	weer	met	het	naar	bed	gaan.	Meneer	Dekema	
(85)	en	Ilse	worden	zo	ontlast.	Wekelijks	gaat	Ilse	met	haar	
wandelen. 

“Laatst	zijn	we	naar	de	Dokkumer	Ee	gewandeld,	de	nieuwe	
wijk	aan	de	overkant	van	het	water	wordt	erg	mooi”,	vertelt	
mevrouw	Dekema	enthousiast.	Indien	nodig	staat	Omtinker	
Frits	paraat.	“Ilse	kreeg	last	van	haar	rug	en	toen	heeft	Frits	
een	hoog-laag-bed	geregeld”,	zegt	ze.	“En	doordat	Frits	een	
ergotherapeut	liet	langskomen	kreeg	ik	deze	nieuwe	stoel.”	
Het	echtpaar	wil	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	thuis	blijven	
wonen.	“Hier	zijn	we	op	ons	zelf,”	zeggen	ze,	“hier	willen	we	
samen	blijven	tot	onze	laatste	snik.”
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Werkwijze
De	Omtinker	levert	kennis	en	ervaring	op	het	gebied	van	
wonen,	welzijn	en	zorg	aan	mensen	die	daar	behoefte	aan	
hebben.	Hij	is	onafhankelijk	en	kan	een	goede	afweging	
maken	tussen	het	belang	en	de	behoefte	van	de	klant,	
het	aanbod	aan	diensten	en	de	financiële	middelen	en	
mogelijkheden.	Met	eenvoudige	adviezen	en	ingrepen	
kunnen vaak grote en kostbare gevolgen worden 
voorkomen. Een losliggende stoeptegel kan al een angst 
veroorzaken	waardoor	iemand	denkt	dat	hij	niet	meer	
thuis	kan	blijven	wonen.	De	Omtinker	regelt	in	dat	geval	
een	bestratingbedrijf	in	plaats	van	een	opname	in	een	
verzorgingshuis.	

Met	het	Omtinker-concept	is	het	in	de	Trynwâlden	gelukt	
om	de	zorgvraag	(AWBZ)	met	gemiddeld	drie	jaar	uit	te	
stellen	ten	opzichte	van	vergelijkbare	gebieden	(onderzoek	
Foar	Elkoar:	Verschillende	monniken,	verschillende	kappen,	
auteur:	G.	van	der	Velde,	gepubliceerd:	2008).	Het	woon-
plezier,	levensgeluk	en	de	tevredenheid	van	de	betrokkenen	
is op een structureel hoger niveau komen te liggen. 

Kosten en baten
Om	Omtinker	te	worden	moet	iemand	goed	zijn	opgeleid	
en	vrij	zijn	van	organisaties	die	een	belang	hebben	bij	het	
leveren	van	diensten.	In	de	ideale	situatie	staat	de	Omtinker	
op	de	loonlijst	van	een	organisatie	die	geen	belang	heeft	
bij	wonen,	welzijn	of	zorg.	Helaas	zal	zo’n	organisatie	geen	
belang	hebben	bij	het	betalen	van	Omtinkers.	Dat	maakt	
het	concept	moeilijk	in	te	bedden.	Bij	Skewiel	heeft	men	
de Omtinkers noodgedwongen een aantal jaren uit eigen 
middelen	betaald,	maar	dat	is	ondanks	het	succes	moeilijk	
vol	te	houden.	De	landelijke	regelgeving	biedt	momenteel	
onvoldoende	financiële	ruimte	voor	Omtinkers.	Als	die	
ruimte	er	niet	komt,	is	de	kans	groot	dat	er	straks	in	de	
Trynwâlden	weer	drie	jaar	eerder	dan	nu	een	beroep	wordt	
gedaan	op	AWBZ	middelen.	Is	dat	wat	we	willen?

Adaptieve stress
Het	plannen	van	routes	voor	thuiszorgmedewerkers	is	‘a	hell	of	a	job’.	Een	efficiënte	

planning	is	bepalend	voor	de	productiviteit	van	een	thuiszorgorganisatie	en	daarom	

cruciaal	voor	een	gezonde	bedrijfsvoering.	Maar	slim	en	efficiënt	plannen	is	nog	niet	

zo	eenvoudig	als	het	lijkt.	

Als	je	slim	en	efficiënt	wilt	plannen,	moet	je	met	veel	
facetten	rekening	houden.	Wanneer	zijn	de	medewerkers	
beschikbaar,	wat	zijn	de	afspraken	met	cliënten,	welke	
medewerker	heeft	de	competenties	om	bepaalde	cliënten	te	
helpen?	Ga	zo	maar	door.	Heeft	een	planningsmedewerker	

alle	variabelen	in	haar	hoofd,	dan	loopt	deze	vervolgens	al	
snel	tegen	het	handelsreizigersprobleem	op.	Het	bepalen	
van de meest optimale route is een wiskundige ramp en 
de	planning	wordt	dus	voornamelijk	zo	goed	als	het	kan	in	
elkaar	gezet	en	in	Excel	vastgelegd.	
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Tringg, tringg.
Thuiszorgmedewerkster Aafke belt aan bij een cliënt om aan te kondigen dat 
ze er is. Vervolgens pakt ze een sleutel van haar sleutelbos en gaat naar binnen. 
Binnengekomen kijkt mevrouw Dekema haar verbaasd aan. “Ik had je pas over  
3 uur en 35 minuten verwacht”, zegt ze met verbazing in haar stem. “Dat komt door 
onze planningsafdeling”, legt Aafke uit, “die maken er een puinhoop van”. “Ach”, 
zucht mevrouw Dekema, “in mijn tijd stopten we iedereen zo snel mogelijk in een 
tehuis. Dan kun je gewoon van deur naar deur lopen, poetsen en pillen geven en 
op naar de volgende. Jullie moeten tegenwoordig de hele stad doorrijden. Dat lijkt 
mij een ramp om allemaal te regelen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik met mijn 
beroerde gezondheid gewoon thuis kan blijven wonen.” Met de woorden “Dat is pas 
echte vooruitgang” eindigt ze haar betoog. Geestelijk is mevrouw Dekema nog goed 
bij de pinken.

Een spoedje
Iedere	week	wordt	de	planning	voor	de	week	daarop	
gemaakt en tussendoor worden alle ‘spoedjes’ afgehandeld. 
Een	spoedje	heeft	altijd	haast	en	betekent	dus	omgooien	van	
planningen.	Wie	kan?	Wie	wil	graag?	Wie	is	over	te	halen	
tot	overwerk?	Wie	is	in	de	buurt?	Allemaal	vragen	waar	
een planner over na moet denken en beslissingen over moet 
nemen.	En	vervolgens	bellen,	bellen	en	nog	eens	bellen	om	
alles	te	regelen.	Dat	moet	anders	kunnen,	dachten	we.	Dus	
werd	TNO	gevraagd	om	zich	over	deze	kwestie	te	buigen.	
TNO	heeft	ervaring	met	adaptief	plannen	en	dat	leek	de	
oplossing	voor	het	planningsprobleem	te	zijn.	

Adaptief plannen
Adaptief	plannen	is	pas	echt	goed	mogelijk	geworden	
met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op mobiele 
telefoons.	Vooral	internet	op	je	mobiel	is	belangrijk	voor	
adaptief	plannen.	Eigenlijk	is	het	principe	heel	eenvoudig.	
Gooi alle klussen in een digitale bak en laat iedereen er 
zelf	zijn	klus	uit	halen.	Is	de	klus	klaar,	dan	kijk	je	via	je	
mobieltje in de digitale bak en haal je er een volgende klus 
uit.	komt	er	een	spoedje	tussendoor?	Geen	probleem,	gooi	
maar	in	de	bak	en	hij	wordt	er	vanzelf	uitgehaald.	Het	lijkt	
de	ideale	oplossing.	Of	werkt	het	in	de	praktijk	toch	anders?

Het moet wel werken
De	kick-off	van	het	project	begon	met	een	middag	les	in	
adaptief	plannen.	Zeer	verhelderend	en	boeiend	om	met	
een	kaartspel	aan	de	slag	te	gaan.	Zelf	invloed	hebben	op	
je	eigen	planning,	dat	is	leuk	en	kweekt	betrokkenheid.	
Vervolgens	kwamen	er	interviews	en	ontwikkelde	TNO	 
een	demo-applicatie.	En	toen...	bleek	het	niet	te	werken.	
Het	knelpunt	in	het	proces	om	adaptief	te	kunnen	plannen,	
ligt	bij	het	verdelen	van	de	sleutels.	Thuiszorgmedewerkers	
halen aan het begin van de dag hun planning op kantoor 
op	en	nemen	dan	meteen	de	bijbehorende	sleutels	mee.	
Hierbij	ligt	de	route	vrijwel	vast	en	voegt	de	methode	van	
een	digitale	klussenbak	geen	efficiency	toe.	Daarnaast	
blijkt	95%	van	de	routes	vast	te	liggen	en	slechts	5%	zijn	
spoedjes	tussendoor.	Deze	leveren	veel	hectiek	op,	maar	zijn	
uiteindelijk	maar	een	klein	deel	van	het	werk.	Een	leuk	idee,	
dat	Adaptief	plannen,	maar	helaas	niet	bruikbaar.

Nadat Aafke klaar is neemt ze afscheid van 
mevrouw Dekema. “Laat je niet gek maken 
door die planning”, zegt mevrouw Dekema. 
“Je krijgt er nog stress van. Wat zeg ik? 
Adaptieve stress!” Schaterlachend laat ze 
Aafke uit en zwaait haar na. “Tot morgen  
lief kind.” Daar doe je het als thuiszorg-
medewerker toch voor?
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Vraag het de  
Zelfstandigheidtoets 

Wat	willen	ouderen?	Als	je	het	hen	vraagt,	

dan	staat	gezond	oud	worden	hoog	genoteerd.	

Minstens	zo	belangrijk	vinden	ze	dat	ze	hun	

dagelijkse	activiteiten	zelf	kunnen	organiseren	

en	uitvoeren.	En	dat	ze	sociaal	actief	blijven.	

Een	en	ander	sluit	aan	bij	de	wens	om	zo	lang	

mogelijk	zelfstandig	thuis	te	wonen	en	alles	

te	kunnen	doen	en	laten	wat	ze	willen.	Ook	

wanneer	de	eigen	zelfredzaamheid,	of	die	van	 

de	partner,	door	ziekte	of	gebreken	vermindert.	
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Ach, niets is de mens vreemd. Zijn we niet allemaal 
gehecht aan onze dagelijkse gewoonten en rituelen? 

Onlangs	werd	ik	door	de	familie	De	Vries	uitgenodigd	
voor	een	gesprek	over	afnemende	zelfredzaamheid	en	
toenemende	afhankelijkheid	van	de	partner.	Hun	dagelijks	
leven	kenmerkt	zich	door	een	herhalend	patroon	van	
opstaan,	wassen,	aankleden,	eten,	drinken,	wandelen	naar	
de	buurtsuper,	huishoudelijke	karweitjes	in	en	rondom	
huis,	de	wekelijkse	bingo	en	regelmatig	bibliotheekbezoek.	
Ook	gaan	ze	geregeld	bij	de	kinderen,	familie,	vrienden	en	
kennissen op visite. 

Dit	leven	zijn	ze	gewend.	Een	leven	waarin	ze	in	een	zekere	
mate	afhankelijk	zijn	van	elkaar	en	er	een	vanzelfsprekende	
taakverdeling	is	gegroeid.	Van	het	zonder	partner	naar	
eigen	vrienden	gaan.	Van	het	stilzwijgend	uitvoeren	van	
vaste	taken	in	en	rondom	het	huis.	De	één	kookt,	de	ander	
doet	de	tuin.	Doordat	mevrouw	De	Vries	niet	meer	alles	
kan	doen	wat	ze	altijd	deed,	zijn	deze	vaste	patronen	
doorbroken.	De	wederzijdse	afhankelijkheid	is	veranderd	
in	een	meer	eenzijdige	afhankelijkheid.	Mevrouw	de	Vries	
heeft	bij	een	toenemend	aantal	dagelijkse	activiteiten	
immers de hulp van haar partner nodig. 

“Maar voor hoe lang?”, vraagt meneer de Vries zich 
af. “Stel dat mijn vrouw straks nog minder kan, ik het 
alleen niet meer red en we thuiszorg nodig hebben?” 
Vragen, vragen, en nog eens vragen.

Dit	is	geen	uitzonderlijke	situatie.	Het	komt	overal	voor	en	
overkomt	bijna	elk	stel	dat	ouder	wordt.	Rode	draad	is	dat	
partner,	familie,	vrienden	of	kennissen	al	langer	twijfelen	
aan	de	zelfredzaamheid	van	de	persoon	in	kwestie.	Ze	maken	
zich	zorgen	en	vragen	zich	af	wat	er	aan	de	hand	is	én	wie	er	
kan	helpen.	Met	deze	vraag	stapt	niet	iedereen	direct	naar	de	
huisarts of een andere hulpverlener. 

“Dat doe ik niet: de huisarts met een vaag gevoel 
lastig vallen… Nee, dan zitten er wel zwaardere 
gevallen in de wachtkamer!” 

Maar wie kan er dan wel antwoord geven op de vraag wat 
er	aan	de	hand	is	en	wat	er	aan	gedaan	kan	worden?	Steeds	
vaker wordt internet geraadpleegd voor antwoorden. 
Meestal	zonder	resultaat.	De	antwoorden	zijn	te	algemeen,	
niet van toepassing op de concrete thuissituatie of er wordt 
helemaal geen antwoord gevonden. 

Omkeer	2.0	heeft	hiervoor	een	oplossing	gevonden;	
dichtbij	huis	en	toch	met	behulp	van	internet.	Ouderen	
ondersteunen	met	ICT	in	eigen	wijk	of	buurt.	Dat	geeft	
ze	meer	mogelijkheden	en	zekerheid	om,	al	dan	niet	met	
ondersteuning,	langer	zelfstandig	thuis	te	wonen	en	mee	 
te doen aan het sociale leven. 
 
Dromen, denken, durven, doen en doorgaan.  
Gelukkig vond ik Omkeer 2.0 en… zij mij ook! 

In	het	kader	van	het	transitieprogramma	Omkeer	2.0	is	
er	voor	ouderen	in	de	Leeuwarder	wijk	Bilgaard	en	in	de	
Trynwâlden	een	webapplicatie	gebouwd	die	antwoord	
geeft	op	eerder	genoemde	en	andere	vragen	die	ouderen	
bezighouden	wanneer	ze	zich	minder	goed	kunnen	redden.	

Achterliggende	gedachte	is	dat	ouderen,	dankzij	ICT,	zelf	
(langer)	de	regie	houden.	Zelf	(tijdig)	op	zoek	kunnen	gaan	
naar	antwoorden	en,	indien	nodig,	hulp.	Dat	maakt	hen	
minder	afhankelijk	van	derden.	Geeft	hen	een	goed	gevoel	
en	bevordert	de	kwaliteit	van	hun	leven.	Net	zo	goed	
als	de	kans	groter	is	dat	ze	langer	(veilig)	thuis	kunnen	
blijven	wonen.	Tegelijkertijd	wordt	ingespeeld	op	een	
maatschappelijke	trend	(en	politieke	wens)	dat	van	mensen	
steeds	meer	wordt	verwacht	dat	ze	actief	blijven	en	hun	
eigen leven vormgeven. 

Hoe	het	programma	www.zelfstandigheidtoets.nl	werkt?	
Heel	eenvoudig.	Na	het	openen	van	de	startpagina	kan	
begonnen worden met het beantwoorden van de vraag 
‘Wat	is	er	aan	de	hand?’	Na	het	aanklikken	van	de	geselec-
teerde	antwoorden	op	de	gestelde	vragen,	krijgt	men	een	
overzicht	van	diagnoses	en	hulpverleners	met	advies	over	
hulpmiddelen,	ondersteuning,	persoonlijke	hulp	en/of	
therapievormen. 

De	bezoeker	kan	zijn	resultaten	opslaan	om	later	nog	eens	
rustig	door	te	nemen	of	te	vergelijken	met	een	nieuwe	
inschatting	van	de	zelfstandigheid	op	basis	van	dezelfde	
vragen.	De	resultaten	kunnen	ook	doorgestuurd	worden	naar	
een	wijkverpleegkundige,	casemanager	of	Omtinker	om	de	
mogelijkheden	te	bespreken.	Opslaan	en/of	doorsturen	van	
de	resultaten	betekent	wel	dat	men	zich	moet	registreren	en	
de	Zelfstandigheidstoets	niet	langer	anoniem	is.	

De	door	TNO	ontwikkelde	Zelfstandigheidtoets	brengt	op	
een	overzichtelijke	en	eenvoudige	manier	de	zorgvraag	en	
gewenste	ondersteuning	in	kaart.	De	webapplicatie	wordt	
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gehost door en maakt gebruik van de database van Stichting 
Gerrit,	één	van	de	Omkeer	2.0	samenwerkingspartner.	
Vooralsnog	is	de	Zelfstandigheidtoets	te	vinden	op	de	
websites	van	Bilgaardnet.nl,	Trynwâlden.net,	de	gemeente	
Leeuwarden	en	van	de	deelnemende	zorgorganisaties	
Noorderbreedte,	Palet,	Skewiel	en	Thuiszorg	Het	Friese	Land.	

De	Zelfstandigheidstoets	is	een	eerste	toepassing	die	de	
zelfredzaamheid	bevordert	en	moet	uitgroeien	tot	een	groep	

van	toepassingen	en	diensten	op	het	gebied	van	wonen,	
welzijn	en	zorg.

Tussen	het	idee	en	de	lancering	(19	september	2009)	van	de	
Zelfstandigheidtoets	is	er	veel	water	door	de	Dokkumer	Ee	
gestroomd. Gelukkig niet tevergeefs. 

Voor meer informatie:  
www.zelfstandigheidstoets.nl

Volg je dagpad,  
à la de deipaadstipers 
Al jaren komt deipaadstiper F. bij mevrouw A. over de vloer. Zij vormt niet  
alleen de huishoudelijke hulp voor mevrouw A, maar is tevens haar steun, toe-
verlaat en gezelschapspersoon. Mevrouw A. was vroeger wijkverpleegkundige  
in de Trynwâlden en heeft veel mensen gekend. Ze woont in een senioren- 
woning in Oentsjerk. In een gemengde buurt met jongeren en ouderen. 
Zodoende kreeg mevrouw A. een geboortekaartje van de overbuurvrouw.  
Ze had een zoontje gekregen. Mevrouw A. had in haar hart erg veel zin om op 
kraamvisite te gaan, maar wilde niet alleen. Ze vroeg de deipaadstiper om er 
samen heen te gaan. Mevrouw A. zocht zelf een babycadeautje uit en samen 
gingen ze op kraamvisite.
De aanwezigheid van deipaadstiper F. gaf Mevrouw A. een vertrouwd gevoel. 
Bij het vasthouden van de baby kwamen gelukkige herinneringen boven van 
haar werk als verpleegkundige. De overbuurvrouw vroeg na afloop of het 
goed was dat, als de baby een stukje ouder was, zij eens bij mevrouw A. een 
kopje koffie kwam halen. Mevrouw A. straalde en kijkt nu al uit naar die dag. 
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Dit	is	een	verhaal	van	welzijn	in	pure	vorm.	Het	schetst	het	
stukje	extra	dat	een	deipaadstiper	betekent	voor	de	cliënt.	
En	dit	kleine	beetje	extra	maakt	nu	juist	een	wereld	van	
verschil.	Maar	het	fenomeen	deipaadstipers,	wat	betekent	
dit	nu	eigenlijk	en	wat	houdt	het	in?	

Dagpadondersteuners
Deipaadstipers	zijn,	simpel	gezegd,	dagpadondersteuners.	
Ze	helpen	cliënten	met	het	inrichten	van	het	eigen	dagpad.	
De	insteek	is	het	welzijn	van	de	cliënt	en	de	benodigde	zorg.	
De	term	deipaadstiper	past	naadloos	in	de	bedrijfscultuur	
van	Skewiel	en	is	gerelateerd	aan	de	visie.	Dit	houdt	in	 
dat	de	burger	in	staat	is	vorm	te	geven	aan	zijn	of	haar	 
eigen ‘deipaad’. 
Deipaadstipers	zijn	de	helpenden	welzijn	en	zorg	van	
Skewiel.	De	opleiding	tot	deipaadstipers	is	een	groot	
succes.	Niet	alleen	voor	de	kwaliteit	van	de	verzorging	
van	de	cliënt,	maar	ook	voor	de	betrokkenen	zelf.	De	
deipaadstipers	voelen	meer	waardering	voor	wat	ze	doen	 
en	vinden	de	werkzaamheden	interessanter.	Niet	langer	
staan	zij	onderaan	de	ladder	van	de	organisatie.	De	op-
leiding	heeft	laten	zien	dat	zij	een	belangrijke	rol	spelen	 
in	het	geheel	van	welzijn,	dienstverlening	en	zorg.

Cliënt als uitgangspunt
De	werkzaamheden	van	een	deipaadstiper	gaan	verder	
dan	de	traditionele	huishoudelijke	taken.	Zij	voeren	ook	
werkzaamheden	uit	gericht	op	zorg	en	welzijn.	De	cliënt	
wordt	bij	dit	laatste	aspect	als	uitgangspunt	genomen.	Want	
zeg	nu	zelf,	wat	is	belangrijker?	Een	huis	dat	spik	en	span	is	
of	een	gelukkige	cliënt?	Simpel	lijkt	mij.	
Bij	de	functie	van	deipaadstiper	gaat	het	er	om	de	cliënt	
zo	lang	mogelijk	zelfstandig	thuis	te	laten	wonen.	Van	het	
vroeger	zo	bekende	betuttelen	is	gelukkig	geen	sprake	meer.	
De	cliënten	van	Skewiel	hebben	hulp	nodig,	maar	dit	wil	
niet	zeggen	dat	zij	niets	meer	kunnen.

Onafhankelijk en vitaal
Het	is	mede	aan	de	deipaadstiper	om	uit	te	zoeken	wat	ze	
nog	wél	kunnen.	Hoe	meer	de	cliënt	zelf	doet,	hoe	minder	
afhankelijk	hij	of	zij	wordt.	Dit	is	beter	voor	de	eigenwaarde	
en	het	zelfbeeld	van	de	cliënt.	Het	inspelen	op	datgene	dat	
men	wel	kan	of	diens	kwaliteiten	zorgt	voor	vitaliteit.	Dit	
zowel	op	fysiek	als	mentaal	niveau.	De	cliënt	houdt	de	regie	
over	zijn	eigen	leven	en	dit	is	toch	wat	we	allemaal	(zo	lang	
mogelijk)	willen?	De	deipaadstiper	helpt	waar	nodig,	maar	
neemt de regie niet over.
Ouderen	vinden	het	zolang	mogelijk	thuis	blijven	wonen	en	
zorg	en	welzijn	op	maat	ideaal.	Uit	de	ervaring	bij	Skewiel	
blijkt	dat	de	deipaadstipers	dat	beetje	extra	bieden	ten	
opzichte	van	de	vroegere	huishoudelijke	hulpen.	De	functie	
van deipaadstipers is dan ook niet meer weg te denken uit 
de	gemeenschap	van	de	Trynwâlden.

Efficiënt en effectief
Deze	veelzijdig	inzetbare	speelballen	van	de	organisatie	
zorgen	voor	een	efficiënte	en	effectieve	wijze	van	werken,	
die	zowel	voordeel	oplevert	voor	de	cliënt	als	voor	Skewiel.	
Als	de	functie	van	de	deipaadstiper	weg	zou	vallen,	heeft	dit	
ernstige	gevolgen	voor	de	gemeenschap.	Vele	ouderen	zien	
zich	genoodzaakt	te	verhuizen.	De	zorgkosten	zullen	stijgen	
en	daardoor	niet	voor	iedereen	meer	op	te	brengen	zijn.
Soms	is	een	klein	beetje	ondersteuning	bij	het	‘deipad’	
genoeg	om	in	de	vertrouwde	omgeving	te	kunnen	blijven.	
De	deipaadstipers	zijn	van	onschatbare	waarde	voor	de	
cliënt.	Het	is	een	intensieve	functie,	maar	wel	één	die	vele	
waardevolle	en	onbetaalbare	momenten	oplevert.	Voor	
zowel	cliënt	als	deipaadstiper.	
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Stel gerust uw 
vraag: multiculturele 
cliëntondersteuning
Integratie	en	participatie	staan	hoog	op	de	politieke	agenda.	Dat	betekent	meedoen	

met	wat	er	gebeurt	in	de	maatschappij	en	een	beroep	kunnen	doen	op	de	geboden	

zorg-	en	dienstverlening.	Dat	geldt	voor	iedereen,	zeker	voor	migranten	en	andere	

kwetsbare	groepen,	zoals	ouderen	en	mensen	met	een	beperking.

Dertig	procent	van	de	inwoners	van	Bilgaard	is	van	niet-
westerse	afkomst.	Uit	ervaring	en	onderzoek	blijkt	dat	
allochtonen	niet	altijd	een	beroep	doen	op	de	eerstelijns-
gezondheidszorg.	Soms	lukt	het	niet	om	de	vraag	duidelijk	
te	maken.	Een	andere	keer	weten	ze	niet	hoe	ze	met	
bepaalde	gezondheidsproblemen	moeten	omgaan.	Wat	
Nederlanders	assertief	vinden,	vinden	allochtonen	vaak	
brutaal.	Ook	laat	de	informatievoorziening	over	de	gezond-
heidszorg	richting	allochtonen	te	wensen	over.	Verder	is	
intercultureel werken voor veel hulpverleningsorganisaties 
geen gemeengoed. 

Ondersteuning
Bij	Welzijn	Leeuwarden	leefde	al	langer	het	idee	om	
speciaal	voor	allochtonen	cliëntondersteuners	aan	te	
stellen	als	voorpost	voor	de	gezondheidszorg.	In	de	
provincie	Groningen	heeft	men	hier	positieve	ervaringen	
mee.	Allochtonen	vinden	daadwerkelijk	meer	en	beter	
toegang	tot	de	gezondheidszorg.	Reden	om	het	experiment	
te starten en tegen de huidige tendens in te gaan. Geen 
generalisatie dus maar echt speciaal voor één speciale 
doelgroep.	Een	rondgang	langs	betrokken	welzijns-	en	
inburgeringsorganisaties leverde een aantal interessante 
aanknopingspunten op.
De	meeste	vragen	komen	binnen	bij	de	zelfhulporganisaties	
van	allochtonen.	Allochtone	ouderen	zijn	moeilijker	te	be-
reiken	dan	autochtone	leeftijdsgenoten.	Er	gebeurt	veel	in	
de	wijk	op	het	gebied	van	advisering	en	raadgeving,	maar	

het	is	niet	voor	iedereen	duidelijk	wie	wat	doet.	Vanuit	de	
professionele organisaties is er te weinig aandacht voor de 
cultuur en ook ontbreekt het nogal eens aan betrokkenheid. 
De	verantwoordelijkheid	ligt	(te)	veel	bij	de(ze)	cliënten.	
 
Doelen stellen
Voor	de	werkgroep	aanknopingspunten	genoeg	om	het	
experiment	op	te	zetten.	Om	onnodige	strubbelingen	
tussen	betrokken	organisaties	te	voorkomen,	volgden	we	
in	grote	lijnen	het	Groningse	voorbeeld	waar	men	geleerd	
had	van	de	praktijk.	We	hoefden	immers	het	wiel	niet	
opnieuw	uit	te	vinden.	Ons	doel	was	duidelijk:	het	creëren	
van	een	laagdrempelige	voorziening	die	toegang	biedt	
tot	de	eerstelijnszorg.	Dichtbij	huis	en	beschikbaar	voor	
niet-westerse	doelgroepen.	Belangrijk	was	vertrouwen	te	
winnen	en	bureaucratie,	afstandelijkheid	en	taalbarrières	te	
overwinnen.	En	de	vraag	achter	de	vraag	helder	te	krijgen.	
Mogen	vragen	en	doorvragen	zou	ook	voor	allochtonen	een	
normale	gang	van	zaken	moeten	zijn.	

Laagdrempelig maken
De	zoektocht	naar	een	allochtone	cliëntadviseur	verliep	 
snel	en	mondde	uit	in	de	aanstelling	van	Hikmet	kesici.	 
Zij	signaleert,	geeft	voorlichting	en	informatie,	begeleidt	 
en	stimuleert	cliënten	en	bemiddelt.	Zij	werkt	outreachend:	
legt	huisbezoeken	af	en	ontmoet	ook	mensen	op	straat,	 
in	de	moskee,	op	scholen	en	bij	activiteiten	van	de	zelfhulp-
organisaties.	Laagdrempelig	betekent	ook	in	de	haarvaten	
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van	de	doelgroep	kruipen.	Daarvoor	hebben	we,	net	als	in	
Groningen,	intermediairs	aangesteld.	Ervaringsdeskundigen	
van verschillende afkomst die ook verschillende talen 
spreken.	Het	lukte	Hikmet	om	deze	sleutelfiguren	te	vinden.	
Vijf	mensen	zijn	geschoold	en	beschikbaar	om	mensen	te	
helpen,	informeren,	op	te	zoeken	en	soms	te	begeleiden	naar	
de	hulp-	en	zorgverlening	die	ze	nodig	hebben.
 
De vlieger laten landen
Het	team	van	Hikmet	heeft	inmiddels	de	nodige	ervaringen	
opgedaan.	Verschillende	cliënten	zijn	geholpen.	Ook	gaven	
ze	huiskamervoorlichtingen	over	diabetes,	bij	de	mensen	
thuis	dus.	De	ervaringen	zijn	positief.	De	volgende	stap	is	
het	verankeren	van	deze	voorpost	in	het	WMO-loket	van	

de	gemeente	Leeuwarden.	De	vlieger	laten	landen,	 
zoals	dat	zo	mooi	heet.	
 
De	politieke	debatten	in	Den	Haag	over	integratie	en	
participatie	zullen	nog	wel	even	duren.	In	Bilgaard	laten	
we	alvast	‘de	resultaten	tellen’.	Daarnaast	kan	er	nog	veel	
gedaan	worden,	zoals	de	koppeling	met	werktrajecten	
en	de	reguliere	dienstverlening.	Ook	zouden	reguliere	
voorzieningen	gemakkelijk	toegankelijk	voor	allochtonen	
moeten	worden.	Dat	kunnen	we	versnellen	door	invloed	
uit	te	oefenen	op	het	minderhedenbeleid	van	de	gemeente,	
maar	ook	door	het	intercultureel	werken	bij	opleidingen	
stimuleren.	Multiculturele	cliëntondersteuning	in	de	buurt	
hoort	er	gewoon	bij!

Dromen in 
themawerkgroepen

“ Weet dat je eerst iets gezien moet hebben, 
voordat je het kunt doen. En vaak wordt 
gezegd: als je iets ziet, dan doe je niets  
en als je iets doet, dan zie je niets”. 

Dit	voorjaar	mocht	ik	meedromen	in	de	themawerkgroep	 
Het	Geheel	en	de	Delen.	In	de	leercirkel	van	David	kolb	ben	ik	
een doener en wil ik graag tastbare resultaten bereiken. Maar 
ook	de	leerstijl	van	de	dromer	past	bij	mij	en	ik	kan	concrete	
ervaringen	vanuit	verschillende	gezichtshoeken	bekijken.	

Het	landelijk	Programmateam	faciliteerde	een	aantal	thema- 
werkgroepen	rond	specifieke	onderwerpen,	gericht	op	een	 

veilige	“landing”	van	de	experimenten	en	op	het	verspreiden	 
van	de	opgedane	kennis.	Onze	themawerkgroep	concen-
treerde	zich	op	de	arbeidsmarktproblematiek	in	de	zorg	en	
de	samenhang	met	andere	sectoren.	De	beoogde	resultaten	
waren	open	geformuleerd;	we	zouden	met	elkaar	op	zoek	
gaan	en	nieuwe	inzichten	en	oplossingsrichtingen	inslaan.	
Vol	verwachting	arriveerde	ik	op	de	eerste	bijeenkomst	
en ontdekte dat de term meedromen niet voor niets was 
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Dromen in 
themawerkgroepen

gekozen.	Ik	mocht	echt	gaan	dromen!	Over	samenwerken,	
samenleven	en	samenzorgen	over	tien	jaar.	We	kozen	ieder	
een	sprookjesfiguur	en	sponnen	daar	ons	verhaal	omheen.	
Voor	mij	was	dat	de	rattenvanger	van	Hamelen:	het	bij	
elkaar	halen	en	houden	van	verschillende	organisaties,	met	
een	diversiteit	aan	projecten,	ideeën	en	werkwijzen	en	dat	
op de melodie van het transitieverhaal. Ook de gelaarsde 
kat,	de	toverfee,	Hans	en	Grietje	en	de	kikker	waren	op	de	
bijeenkomst	aanwezig.	

Droombeelden	over	ik,	mezelf,	over	jij,	de	zorgverlener	en	
over	wij,	de	samenleving.	We	maakten	cirkels	van	zelfzorg,	
omgevingszorg	en	professionele	zorg.	We	fantaseerden	
over	elkaar	ontmoeten,	dienstbaar	zijn,	vragen	en	geven.	
kortom:	we	zagen	de	toekomst	voor	ons.	
Natuurlijk	was	er	ook	een	model,	want	waar	zouden	we	zijn	
zonder	modellen,	nietwaar?	Het	kITTZ,	een	kwadrantenmo-
del	vertrekkend	vanuit	de	inhoud,	opgebouwd	vanuit	vraag-
sturing,	naar	het	team,	naar	het	logistieke	concept	en	het	
financieringskwadrant.	De	tweede	richting	is	andersom,	ver-
trekkend	vanuit	de	financiering	terug	naar	de	vraagsturing.	

De	volgende	bijeenkomst	ging	een	stap	verder;	we	mochten	
denken.	Nadenken	over	de	betekenis	van	arbeid	in	de	zorg,	 
in	de	ruimste	zin	van	het	woord.	Ook	nu	weer	bij	jezelf	begin-
nen.	Wat	was	voor	mij	een	positieve	en	wat	een	negatieve	
werkervaring?	Positieve	ervaringen	blijken	iets	te	maken	te	
hebben	met	innerlijke	drive	en	motivatie.	Minder	positieve	
daarentegen	zijn	vaker	een	gevolg	van	omstandigheden	of	
van situaties waar je weinig invloed op hebt. 

Dan	de	relatie	tussen	formele	en	informele	zorg:	wie	geeft	
wat,	en	wanneer?	Als	voorbeeld:	mijn	vader	woont	in	een	
verzorgingshuis	en	heeft	intussen	een	verpleeghuisindicatie.	

Mijn	zus	is	zijn	mantelzorger.	En	ik	ben	de	zus	op	afstand	
die	met	een	luisterend	oor	en	soms	wat	raad	haar	bijstaat.	
Zo	zijn	de	spelregels	in	onze	familie.	Meestal	gaat	het	
goed,	soms	niet.	Het	draait	altijd	om	een	wisselwerking.	
Het	lijkt	op	de	principes	van	Yin	en	Yang.	Onderlinge	
afhankelijkheid	tussen	cliënt	en	zorgverlener,	familie	en	
cliënt,	zorgverlener	en	familie,	formeel	en	informeel,	geven	
en	nemen.	Wanneer	de	een	te	“groot”	wordt,	dan	“remt”	de	
ander	af,	zo	leerden	we.
En	toen	gebeurde	er	iets	bijzonders.	Na	dromen	en	denken,	
zouden	we	gaan	doen.	Door	toeval,	of	iets	anders,	zijn	
we	niet	fysiek	bijeen	gekomen	voor	een	bijeenkomst.	Het	
werden	telefonische	gesprekken	over	de	vertaling	van	onze	
dromen	en	gedachten.	Intiemer,	directer,	opener,	wie	zal	het	
zeggen?	We	speelden	een	rollenspel,	waarin	ik	afwisselend	
mijn	vader	en	mezelf	speelde,	tegenover	de	manager	en	de	
verzorgende.	Zo	concreet	mogelijk	vertaalden	we	wat	we	
werkelijk	zouden	willen	in	de	zorg.	

De	laatste	bijeenkomst	stond	in	het	teken	van	het	
beschrijven	van	scenario’s	en	het	komen	tot	een	start-
document	om	verbreding	en	opschaling	in	de	ruimste	zin	
van	het	woord	mogelijk	te	maken.	Onze	ervaringen	en	
persoonlijke	verhalen	zijn	leidend	geweest	in	het	zoek-
proces	naar	oplossingsrichtingen,	naar	het	eindproduct,	 
een notitie over de samenhang van het geheel en de delen. 
Over	transitie.	De	dromer	in	mij	is	tot	zijn	recht	gekomen.	

Nu	de	doener	nog.	Het	gaat	niet	alleen	om	samen	zorgen.	
Neen,	het	moet	groter	en	breder	worden	opgepakt.	Het	
gaat	ook	om	samen	werken	en	samen	leven.	Ik	ben	maar	
bij	mezelf	begonnen	met	het	doen	en	heb	zojuist	een	Eigen	
Kracht Conferentie georganiseerd. Werken aan burgerschap 
noemen	ze	dat.	
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“ De mogelijkheden 
van ICT worden 
vaak overschat. 
Om resultaat te 
halen is veelal 
meer tijd, geld en 
inzet nodig dan 
vooraf bedacht.” 

wethouder roel sluiter



“ Een heel aantal 
projecten zal niet 
slagen, misschien 
wel 70 tot 80%.  
Het is zinvol om 
de lessons learned 
goed te analyseren.”

johan lettink (znb)



Van Alexander 
Graham Bell naar 
‘Mantelzorg in Beeld’ 

Met	elkaar	bellen	doen	we	al	sinds	eind	18e	eeuw.	Op	
14	februari	1876	diende	Alexander	Graham	Bell	zijn	
patentaanvraag	voor	de	telefoon	in.	Hoewel	uit	het	appa-
raat	van	Bell	nauwelijks	een	gesproken	woord	kwam,	werd	
op 7 maart het patent toegekend. Op 10 maart belde de 
uitvinder	zijn	assistent,	die	in	een	andere	kamer	van	de	
woning	verbleef,	met	de	historische	woorden:	“Mr.	Watson,	
come	here.	I	want	to	see	you.”	Bell	richtte	de	Bell	Company	
op,	een	startup	die	in	de	jaren	daarop	snel	uitgroeide	tot	
een	bedrijf	met	meer	dan	1	miljoen	werknemers.	Zonder	
telefoon	zou	onze	samenleving	er	nu	heel	anders	uit	zien.	

Het	project	Omkeer	2.0	is	een	initiatief	van	een	consortium	
van	deelnemers	waaronder	Nijfinster,	een	kleine	startup	in	
beeldtelefonie.	Nijfinster	had	de	eerste	positieve	ervaringen	
met	beeldtelefonie	achter	de	rug	en	wilde	samen	met	Welzijn	
Leeuwarden	onderzoeken	of	beeldtelefonie	de	taak	van	
mantelzorgers	zou	kunnen	verlichten.	Het	projectvoorstel	
werd	eind	2007	in	het	Transitieteam	en	later	in	het	transitie-
management besproken. Op 16 november 2007 kregen 
Nijfinster	en	Welzijn	Leeuwarden	het	groene	licht.	Weldra	
werd de benodigde apparatuur besteld en ging men aan de 
slag.	Welzijn	Leeuwarden	en	Thuiszorg	Het	Friese	Land	
zochten	in	hun	bestanden	naar	geschikte	proefpersonen.	 
Dat	leverde	de	eerste	geïnteresseerden	op.	Ter	aanvulling	
werden	er	mensen	op	straat	geworven,	met	als	resultaat	
dertig koppels die aan de proef wilden meedoen. 

Heel	mooi,	maar	de	implementatie	verliep	minder	voor-
spoedig.	Nijfinster	bestelde	een	container	vol	gebruiks-
vriendelijk	IP-beeldtelefoons	in	korea.	Fraaie	apparatuur,	
maar weldra bleek dat de service te wensen overliet. Waar 
de	factuur	en	handleiding	keurig	in	het	Engels	waren	op-
gesteld,	spraken	de	helpdeskmedewerkers	perfect	koreaans.	
Niet	echt	handig.	En	hier	bleef	het	niet	bij.	Eén	klant	had	 
de	stekker	uit	het	stopcontact	gehaald	vanwege	zwaar	
onweer.	Resultaat:	alle	voorgeprogrammeerde	instellingen	

verdwenen. Een andere klant kreeg per ongeluk een pittige 
factuur	thuis	toen	het	postorderbedrijf	de	beeldtelefoon	 
afleverde.	Paniek	in	huis.	Ook	bleek	dat	niet	iedere	deel-
nemer	over	voldoende	bandbreedte	beschikte	zodat	er	 
extra	moest	worden	aangevraagd	en	geïnstalleerd.	Al	met	 
al	een	traject	waarbij	Alexander	Bell	waarschijnlijk	al	lang	
het	bijltje	had	neergegooid.	

Welzijn	Leeuwarden	idem	dito.	In	overleg	met	Nijfinster	en	
Omkeer	2.0	werd	in	het	najaar	van	2008	de	pilot	stopgezet.	
De	mantelzorgers	hadden	meer	last	van	de	apparatuur	dan	
profijt.	In	de	projectevaluatie	kwam	Welzijn	Leeuwarden	wel	
tot	de	conclusie	dat	de	beeldtelefoon,	mits	hij	goed	werkt,	
duidelijk	in	een	behoefte	voorziet.	Met	deze	wetenschap	en	
de	opgedane	ervaringen	met	Mantelzorg	in	Beeld	is	Nijfinster	
aan	de	slag	gegaan.	De	eigen	organisatie	werd	gestroomlijnd.	
Nieuwe,	betere	apparatuur	werd	gezocht	en	gevonden.	
Resultaat?	Een	herstart	van	de	activiteiten	op	grotere	schaal.	
Zal	over	een	jaar	of	vijftig	Nijfinster,	net	als	Bell,	wereldwijd	
miljoenen werknemers in dienst hebben. En kunnen we dan 
op	Wikipedia	lezen	dat	de	start	van	Mantelzorg	in	Beeld	op	
16 november 2007 een doorbraak betekende voor het gebruik 
van	beeldtelefonie	in	de	zorg?	Ik	kijk	er	naar	uit	om	dan	tegen	
mijn	kleinkinderen	te	kunnen	zeggen:	‘Opa	was	er	bij’.	

“ ICT ontwikkelingen moeten 
beantwoorden aan de vraag 
en behoeften van gebruikers 
en opgepakt worden door 
marktpartijen.” johan lettink (znb)
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Op	16	september	2007	komt	er	een	officiële	brief	binnen	
waarin staat dat het projectplan van Omkeer 2.0 is 
goedgekeurd	door	het	Transitieprogramma	Langdurende	
Zorg.	Voor	het	jaar	2007	is	1	miljoen	euro	beschikbaar.	 
Het	hele	projectplan	heeft	een	begroting	van	ruwweg	
8	miljoen	euro	waarin	voor	2007	2,8	miljoen	begroot	was.	
Met 1 miljoen en nog drie maanden te gaan was iedereen 
erg	blij.	Eindelijk	aan	de	slag!	En	toen	werd	het	stil.	
 
Met twaalf organisaties een vaag projectplan maken en 
indienen	is	één	ding.	Als	het	geld	er	eenmaal	is,	wordt	het	
een	stuk	moeilijker	om	concreet	te	worden.	Wie	gaat	wat	
doen?	Welke	kosten	mogen	door	welke	organisatie	gemaakt	
worden?	Wie	draagt	de	risico’s	van	het	project?	Welke	
resultaten	worden	eigenlijk	verwacht?	Veel	vragen	en	
weinig pasklare antwoorden. 
 
Een	aparte	stichting	of	andere	rechtspersoon	opzetten	was	
geen	optie	in	die	paar	maanden.	Na	enkele	gesprekken	met	
juristen	waren	we	er	uit.	Thuiszorg	Het	Friese	Land	werd	
penvoerder en sloot bilaterale contracten met de andere 
betrokken	organisaties	om	zo	de	risico’s	en	resultaten	van	
het	project	samen	te	kunnen	delen.	Op	18	december	2007	
zijn	de	handtekeningen	gezet.	
 
Op	zich	best	snel	om	in	drie	maanden	tijd	met	twaalf	
organisaties tot overeenstemming te komen over de 
organisatieopzet	en	de	verdeling	van	de	risico’s.	Maar	
ondertussen moest ook de 1 miljoen euro voor 1 januari 
op	een	goede	wijze	besteed	zijn,	omdat	anders	het	geld	
niet	meer	beschikbaar	zou	zijn.	Hoe	doe	je	dat	op	een	
verantwoorde	wijze,	zonder	een	projectplan	dat	daarin	
dwingende	richtlijnen	oplegt?	

Een	transitieproject	als	Omkeer	2.0	heeft	veel	procesmatige	
aspecten,	maar	met	alleen	een	procesmatige	aanpak	kun	

je	jaren	vooruit	zonder	concreet	iets	te	bereiken.	Om	die	
valkuil	te	voorkomen	werd	meteen	een	proces	opgezet	om	
deelprojectplannen die binnen het brede transitieconcept 
passen	te	kunnen	wegen,	keuren	en	-	indien	door	transitie-
team en vervolgens transitiemanagement goedgekeurd 
-	van	financiële	fundering	te	voorzien.	Projectplannen	
werden door de betrokken organisaties volgens een vast 
format ingediend en het proces liep en was beheersbaar. 
Verplichtingen	en	uitgaven	konden	goed	geadministreerd	
en beheerd worden. 
 
En	natuurlijk	waren	daar	de	teleurstellingen.	Er	was	een	
voorbeeld van een vaag deelprojectplan van nog geen 
A4-tje	en	een	begroting	van	een	paar	ton	en	er	waren	
problemen met projectleiders die niet concreet werden en 
die het niet voor elkaar kregen om de benodigde activiteiten 
te	organiseren.	Allemaal	problemen	die	je	in	elk	project	wel	
tegen komt. 
 
Na	ruim	drie	maanden	kon	de	balans	opgemaakt	worden.	
Er	waren	vijfentwintig	projecten	gestart.	In	totaal	was	
er	€	998.000,-	besteed,	de	organisatie	was	ingericht	
en	iedereen	was	flink	op	stoom.	De	noodzaak	om	op	
budgetbasis te werken werd wel als frustrerend beschouwd. 
Liever	was	er	wat	langer	nagedacht	over	een	aantal	
investeringen	en	projecten,	soms	zou	wat	meer	onderzoek	
goed	geweest	zijn.	Projecten	hebben	vaak	in	zich	dat	in	
het begin er relatief weinig wordt uitgegeven en naar het 
einde	toe	de	grotere	kosten	gemaakt	worden.	Nu	was	het	
noodzakelijk	om	snel	te	besluiten	en	projecten	uit	te	voeren.	
Het	gevolg	is	geweest	dat	sommige	projecten	uiteindelijk	
te	duur	waren	en	andere	heel	anders	aangepakt	zouden	
worden	als	er	meer	tijd	geweest	was.	kortom,	aan	de	ene	
kant	een	goed	gevoel	over	wat	er	in	korte	tijd	bereikt	was	en	
aan	de	andere	kant	een	gevoel	dat	het	wel	wat	zorgvuldiger	
had mogen gaan. 

Een miljoen in drie 
maanden uitgeven 
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De wensenfee

“	Hoe	zou	u	het	graag	willen	hebben?”	Hebt	u	dit	een	thuiszorgmedewerker	ooit	aan	

een	cliënt	horen	vragen?	Dat	gebeurt	niet	zo	vaak.	Gang	van	zaken	is	dat	het	CIZ	

een	indicatie	geeft	en	de	toegang	tot	zorg	regelt.	Zorgverleners	gaan	aan	de	slag	met	

het	opgestelde	zorgplan.	Daarin	is	opgenomen	dat	mevrouw	graag	’s	morgens	een	

boterham	met	pindakaas	heeft.	Als	het	een	beetje	tegenzit	krijgt	mevrouw	hierdoor	

tot	in	lengte	van	dagen	elke	ochtend	diezelfde	boterham	met	pindakaas.	Dat	staat	

in	het	zorgplan	en	dús	wordt	dat	zo	uitgevoerd.	

In	ons	project	Vraagsturing	is	eigen	regievoering	een	belang-
rijk	thema.	Elk	mens	streeft	naar	een	goed	leven.	Dit	geldt	
ook	voor	mensen	die	zorg	ontvangen.	Ook	zij	willen	hun	
leven	zo	kunnen	organiseren	dat	het	zo	aangenaam	mogelijk	
is.	Inclusief	het	organiseren	en/of	coördineren	van	de	pro-
fessionele	zorg.	Uit	wetenschappelijk	onderzoek	van	doctor	
Lineke	Verkooijen	naar	eigen	regievoering	in	de	zorg	komt	
naar	voren	dat	zelf	keuzes	maken	het	belangrijkste	is.	

Als	mensen	zorg	krijgen,	hebben	die	keuzes	in	het	kader	van	
de eigen regievoering betrekking op de vorm en inhoud van 
het	zorgaanbod.	Ook	op	het	moment,	de	dag	en/of	tijdstip	
waarop	de	zorg	gegeven	wordt.	Op	de	plaats	waar	de	zorg	
gegeven	wordt	en	op	de	persoon	die	de	zorg	uitvoert.	We	
besloten	het	OER-model©	van	Verkooijen	te	gaan	invoeren.	
OER	staat	voor:	Ondersteuning	Eigen	Regievoering.	
Drie	thuiszorgorganisaties,	Palet	Thuiszorg,	Zorggroep	
Noorderbreedte	en	Thuiszorg	Het	Friese	Land,	namen	het	
dappere	besluit	om	gezamenlijk	aan	dit	project	te	beginnen.

Zelfinzicht
Met	als	hoofdvraag	‘Zijn	wij	OER-proof?’	werd	er	door	de	
organisaties	zelf	een	evaluatie	gemaakt	over	de	aangeboden	
zorg.	Nodigen	wij	de	cliënten	genoeg	uit	tot	het	maken	van	

keuzes,	tot	het	nemen	van	initiatief	en	verantwoordelijkheid	
en	zoeken	we	samen	met	de	cliënten	naar	alternatieven?	Dat	
was	schrikken!	De	drie	organisaties	bekeken	het	schriftelijk	
informatiemateriaal	voor	de	cliënten,	hun	missie	en	visie,	
verschillende folders en werkprocessen. Conclusie: er moet 
nog	wel	het	een	en	ander	veranderd	worden.	Dat	is	nog	maar	
even op de lange baan geschoven. 

Ja maar…
Op	naar	de	tweede	fase:	het	trainen	van	thuiszorg-
medewerkers	op	vraagverheldering,	continue	wensen-
inventarisatie en communicatie hierover. En daarna dus  
met	de	cliënten	in	gesprek.	Wat	wilt	u,	wat	heeft	u	graag?	 
“Je	bent	als	het	ware	een	wensenfee.”	Pauline	Roozen	
heeft	als	projectleider	heel	wat	‘ja	maren’	van	thuiszorg-
medewerkers moeten slechten. “Ja maar mensen willen  
te	veel.”	“Ja	maar,	ik	doe	het	toch	al	goed?”	“Ja	maar,	 
meneer	zégt	nooit	wat.”	“Ja	maar,	wat	als	het	nu	niet	 
uitgevoerd	kan	worden?”	

Ervaringen
Inmiddels	zijn	150	cliënten	bezocht.	Een	kenmerkende	
reactie	is	de	volgende:	“Ik	ben	’s	morgens	altijd	vroeg	
wakker.	Dan	trek	ik	mijn	badjas	aan	en	ga	aan	de	tafel	

96



een	kopje	thee	drinken.	Eigenlijk	helemaal	niet	leuk,	want	ik	moet	maar	afwachten	
wanneer	de	thuiszorg	komt	om	mij	te	helpen	met	aankleden.	En	als	ik	nou	wist	
wanneer	ze	kwam	dan	kon	ik	een	lekker	bakje	koffie	voor	haar	zetten.	Die	meisjes	
hebben	het	zo	druk,	nooit	een	momentje	rust.	Maar	ik	weet	niet	eens	wie	er	komt	
en	met	een	onbekende	ga	je	toch	niet	zomaar	even	een	bakkie	nemen?”

Wensen en mogelijkheden
Hier	zitten	al	meteen	drie	wensen	in:	wie	komt	er,	hoe	laat	komt	ze	en	mag	ze	ook	
even	met	mij	koffie	drinken?	Mooi	toch.	En	heel	goed	uit	te	voeren.	De	wensenfee	
kan	deze	wensen	vervullen.	Maar	nu	een	moeilijke:	een	cliënt	die	afhankelijk	is	
van	een	rolstoel	en	geholpen	moet	worden	met	naar	bed	gaan,	wil	graag	tegen	
middernacht	naar	bed.	En	liefst	ook	nog	op	wisselende	tijden.	Dit	is	een	lastige	
voor	de	wensenfee:	de	geplande	nachtzorg	van	de	thuiszorgorganisatie	heeft	 
rond	die	tijd	geen	route	en	de	bereikbaarheidsdienst	is	hier	niet	voor	bedoeld.	

De	wensenfee	loopt	vast	in	haar	eigen	organisatie.	Maar	er	waren	toch	meer	
thuiszorgorganisaties	in	Bilgaard?	Belangrijke	doelstellingen	binnen	Omkeer	2.0	
zijn	autonomie	in	de	zorg	en	kostenreductie	in	de	AWBZ.	Nu	komt	het	er	op	aan:	
kunnen	en	willen	de	thuiszorgorganisaties	gezamenlijk	hun	logistieke	processen	
zodanig	herontwerpen	dat	ze	maximaal	de	eigen	regievoering	ondersteunen	zodat	
de	cliënt	de	mogelijkheid	heeft	om	zijn	eigen	leven	te	bepalen?	

Elk mens streeft 
naar een goed 
leven.  
Ook mensen die  
zorg ontvangen.

“ Sinne Welzijn verwacht in de toekomst een 
toenemende vraag naar zowel welzijns- als 
zorgdiensten bij ouderen. Alle zeilen moeten 
bijgezet worden om door samenwerking de 
verwachte kostenstijging voor de samenleving  
zo beperkt mogelijk te houden.” 

willem verf (sinne welzijn)
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Toolbox  
of doos  
van Pandora 
In	het	oorspronkelijke	projectplan	van	Omkeer	2.0	stond	beschreven	dat	er	

een	ICT	Toolbox	ontwikkeld	zou	worden.	En	dat	is	gelukt.	Nu	is	een	digitale	

gereedschapkist	maken	makkelijker	dan	het	in	eerste	instantie	lijkt.	Je	moet	

op de markt inventariseren wat er te koop is en wat de betrokken organisaties 

gebruiken.	Dan	krijg	je	een	aardig	beeld	van	wat	je	in	een	ICT	Toolbox	voor	

zorg	en	welzijnsorganisaties	kan	stoppen.

Voor	Omkeer	2.0	maakten	we	het	overzicht	en	gebruikten	
dit	om	te	kijken	wat	goed	bruikbaar	was.	Maar	dan	wordt	
het	moeilijker.	Er	bestaan	helaas	geen	integrale	oplos-
singen	voor	‘al	uw	ICT	vragen’.	Bij	het	ontwikkelen	van	
ICT	bestaan	namelijk	twee	stromen.	kern	van	de	eerste	
stroming is: ‘laten we het als industrie samen doen en 
afspraken	(specificaties)	maken	waar	we	ons	allemaal	aan	
houden.’	Deze	methode	werkt	goed	als	je	de	tijd	hebt.	Een	
mooi	voorbeeld	is	de	220V-stekker	die	we	allemaal	thuis	
hebben.	Dankzij	standaarden	hoeven	we	niet	bang	te	zijn	
dat	een	stekker	niet	in	het	stopcontact	past.	De	tweede	
stroming is: ‘laat ik snel iets fantastisch ontwikkelen. Want 
als	iedereen	mijn	product	koopt,	dan	is	dat	de	standaard.’	
Microsoft	is	hier	een	mooi	voorbeeld	van.	Ruim	85%	van	alle	
computers	heeft	Windows	en	Office	geïnstalleerd,	waarmee	
dit	de	standaarden	zijn	voor	kantoortoepassingen.	

Innovatievermogen van organisaties
Automatisering	en	domotica	in	welzijns-	en	ouderenzorg	
staan	nog	in	de	kinderschoenen.	De	garageboxleverancier	
die	we	vandaag	afschrijven,	blijkt	morgen	de	nieuwe	Bill	
Gates	te	zijn.	En	we	hebben	te	maken	met	een	zich	snel	
ontwikkelende	industrie.	Een	goed	overzicht	van	het	

innovatievermogen van deelnemende organisaties is heel 
belangrijk.	Alleen	op	die	manier	kunnen	implementatie-
plannen	beter	worden	opgezet.	Het	moge	duidelijk	zijn	
dat	het	doorvoeren	van	innovaties	impact	heeft	op	de	
betrokken	organisaties.	De	mate	van	weerstand	houdt	
verband met in hoeverre een organisatie openstaat voor 
vernieuwing. Ervaring leert dat er een relatie bestaat tussen 
innovatievermogen,	weerstand,	investeringen	en	het	geloof	
in de maakbaarheid van innovaties in organisaties.

Toolbox of…
Innovatievermogen	houdt	in	dat	een	organisatie	een	
bepaalde	mate	van	spankracht	heeft	om	met	innovaties	
om	te	gaan.	De	weerstand	neemt	sterk	af	naarmate	de	
organisatie	een	open	mind	heeft.	De	investeringen	kunnen	
er	meestal	voor	worden	vrijgemaakt	en	er	is	een	sterk	geloof	
dat	de	innovaties	de	organisatie	verder	zal	brengen	om	de	
doelstellingen	te	realiseren.	Waar	zit	uw	organisatie?	Ziet	
u	innovatie	en	een	Toolbox	als	doos	van	Pandora,	of	bent	u	
innovatiegedreven	en	analyseert	u	alle	mogelijkheden?	In	
het	tweede	geval	zou	ik	de	Toolbox	zeker	eens	wat	nader	
bekijken.	Hij	geeft	een	overzicht	van	wat	er	is.	Je	moet	zelf	
bepalen wat er in je eigen organisatie kan.
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“ De winst van 
Omkeer 2.0 in 
de afgelopen 
twee jaar is 
dat bestuur-
ders van zorg-
organisaties 
elkaar weer 
tegenkomen en 
samen praten 
over vormen 
van bedrijfs-
voering (b.v. 
Bilgaardzorg). 
Een project als 
1-loket wordt 
als positief  
ervaren en  
zou ook na 
2009 moeten 
doorgaan.”
nico medema (palet)





Het	mooie	
van een 
ontdekkingsreis 
is dat je niet weet 
welke wegen je  
gaat bewandelen 
en waar je 
precies uit gaat 
komen.



Transities 
De	laatste	decennia	is	in	toenemende	mate	het	besef	gegroeid	dat	
een	groot	aantal	(deel)systemen	van	de	maatschappij	kampt	met	
hardnekkige	problemen.	Zo	spelen	in	de	gezondheidszorg	pro-
blemen	als	de	vergrijzing	(toenemende	zorgvraag),	de	ontgroening	
(afnemend	zorgaanbod)	en	de	kwaliteit	van	de	interactie	tussen	
cliënten	en	zorgprofessionals	die	onder	(tijds)druk	staat,	een	grote	
rol.	Deze	hardnekkige	problemen,	in	het	Engels	vaak	aangeduid	als	
‘wicked	problems’,	kunnen	vaak	niet	worden	opgelost	zonder	de	
bestaande	handelingspatronen	en	de	institutionele	context	waarin	
deze	plaats	vinden,	fundamenteel	te	veranderen.	Deze	structurele	
veranderingen	vinden	plaats	op	het	niveau	van	maatschappelijke	
systemen	waarbij	technologische,	institutionele,	sociaal-culturele,	
economische	en	ecologische	ontwikkelingen	elkaar	beïnvloeden	
en	versterken.	Een	dergelijke	structurele	verandering	in	een	
maatschappelijk	systeem	wordt	gedefinieerd	als	een	transitie	
(Rotmans	et	al.,	2001).	
 
Transities	wijken	op	een	aantal	punten	af	van	optimalisaties	en	
innovaties. Een transitie is een fundamentele verandering van de 
dominante	structuur,	cultuur	en	werkwijze	op	systeemniveau.	
Onder	structuur	verstaan	we	de	institutionele	opbouw,	de	fysieke	
structuur en economische structuur. Met cultuur bedoelen we 
het	geheel	van	gedeelde	beelden	en	waarden	die	gezamenlijk	
het perspectief vormen van waaruit men denkt en handelt. Met 
werkwijzen	bedoelen	we	handelingen,	routines,	regels	en	gedrag.	
Een transitie is een fundamentele omslag in denken en handelen op 
systeemniveau	om	tot	een	duurzamer	systeem	te	komen.	Transities	
zijn	grillige,	schoksgewijze	processen,	waarin	we	niettemin	
verschillende	fasen	kunnen	onderscheiden.	Transities	hebben	 
een	aantal	onderscheidende	karakteristieken	(Raven	et	al.,	2008)	
die hieronder worden weergegeven. 

1.	 	Het	zijn	veranderingsprocessen	op	lange	termijn	 
van	minimaal	een	generatie	(25-50	jaar).	

2.	 	Het	zijn	veranderingsprocessen	waarbij	verschillende	 
actoren	betrokken	zijn	(multi-actor).	Zowel	overheden,	 
het	bedrijfsleven	en	kennisinstellingen	als	NGO’s	spelen	 
een	rol	bij	de	transitie.	

3.	 	Het	zijn	veranderingsprocessen	die	verschillende	typen	van	
verandering	omvatten	(multi-change).	Er	zijn	verschillende	
transitiepaden te onderscheiden waarlangs de transitie plaats 
kan	vinden.	Deze	paden	bestaan	uit	verschillende	patronen	 
van	opbouw	en	afbraak	van	structuren	(De	Haan,	2006).	

4.	 	Het	zijn	veranderingsprocessen	die	doorwerken	op	
verschillende	domeinen	(multi-domein).	De	transitie	

 
  bestaat uit veranderingsprocessen op verschillende dimensies 

zoals	de	technologische,	institutionele,	sociaal-culturele,	
economische	en	ecologische	dimensie,	die	een	sterke	samen-
hang	hebben,	elkaar	kunnen	versterken	of	verzwakken.	 
Dit	wordt	in	de	literatuur	ook	wel	aangeduid	als	co-evolutie.	

5.	 	Het	zijn	veranderingsprocessen	die	plaats	vinden	op	
verschillende	niveaus	van	een	maatschappelijk	systeem	 
(multi-level	model).	Deze	niveaus	worden	in	de	literatuur	
aangeduid	als	niches,	regime	en	landschap.	

 
Om	transities	helder	te	kunnen	onderzoeken	en	te	begrijpen,	wordt	
er binnen de transitiekunde gewerkt met verschillende analytische 
middelen;	het	multi-fase	model	en	het	multi-level	model.	

Multi-fase model 
Ondanks	de	eerder	genoemde	grilligheid	blijkt	dat	vrijwel	alle	
transities	in	fasen	verlopen.	Dit	wordt	het	multi-fase	model	
genoemd	(figuur	1).	Transitie-experimenten	vinden	plaats	in	een	
bepaalde	fase	en	om	hier	duidelijk	inzicht	in	te	verschaffen	wordt	
het	model	kort	toegelicht.	Binnen	het	Multi-fase	model	worden	
transities opgedeeld in vier opeenvolgende fasen

(1)  Voorontwikkelingsfase 
	 	Het	besef	groeit	dat	het	huidige	systeem	niet	meer	 

voldoet,	nieuwe	ideeën	worden	ontwikkeld	en	de	eerste	
pioniers	experimenteren.

(2)  Take-off fase 
	 	Er	komt	steeds	meer	maatschappelijke	steun	voor	

veranderingen	en	ontwikkelingen	beginnen	zichzelf	 
te versterken.

(3)  Versnellingsfase 
	 Grote	structurele	verandering/omslag	vindt	plaats.	
(4)  Stabilisatiefase 
	 	Het	systeem	komt	in	een	nieuw	dynamisch	evenwicht	 

met	zijn	omgeving.	

Transities	beginnen	met	een	lange	voorontwikkelingsfase,	waarin	
nieuwe	ideeën	ontstaan	en	er	volop	wordt	geëxperimenteerd.	Dit	
leidt	nog	niet	tot	structurele	veranderingen.	In	de	zogenaamde	
take-off	fase	komt	er	steeds	meer	maatschappelijke	steun	voor	een	
omwenteling	en	beginnen	ontwikkelingen	zichzelf	te	versterken.	
Daardoor	komt	de	transitie	in	de	versnellingsfase,	waarin	de	
structurele	omslag	plaatsvindt	en	zichtbaar	wordt.	In	de	laatste	
fase,	de	stabilisatiefase	komt	het	systeem	weer	tot	rust	in	een	
nieuw (dynamisch) evenwicht. 

BIJLAGE	1	

De transitietheorie  
en -praktijk
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Multi-level model 
Naast	het	onderscheid	in	fasen	is	het	onderscheid	op	schaalniveau	
relevant.	Transities	ontstaan	door	interacties	tussen	processen,	
activiteiten en gebeurtenissen op verschillende schaalniveaus. 
Vanwege	de	complexiteit	van	transities	is	voor	het	bestuderen	en	
beïnvloeden	van	transities	een	ordeningskader	nodig.	Het	multi-
level	model	(Rip	en	kemp,	1996;	Geels	en	kemp,	2000)	vormt	een	
ordeningskader	voor	de	functionele	ruimtelijke	veranderingen	
van	transities.	Hierin	worden	drie	functionele	schaalniveaus	
onderscheiden,	zoals	in	figuur	2	getoond	wordt.	Op	macroniveau	
bevinden	zich	relatief	traag	lopende	trends	en	ontwikkelingen	
in	het	landschap.	Dit	zijn	achtergrondvariabelen	zoals	(politieke)	
cultuur,	waarden	en	normen	en	demografische	ontwikkelingen.	
Op	het	meso-niveau	opereren	dominante	actoren,	structuren	en	
werkwijzen	in	het	regime,	zoals	gevestigde	bedrijven,	gewoontes,	
wet-	en	regelgeving	en	normen	en	waarden.	Vaak	zijn	regels	zo	star	
en	relaties	tussen	partijen	zo	hecht,	dat	er	weinig	bewegingsruimte	
is,	waardoor	het	systeem	star	wordt.	

Het	micro-niveau	bestaat	uit	niches	waarbinnen	afwijkingen	
van de dominante omgeving kunnen ontstaan. Op dit niveau 
vinden	dus	kleinschalige	experimenten	en	innovaties	plaats	en	
zijn	vernieuwers	actief.	Zij	behoren	niet	tot	de	hoofdstructuur	
van	het	systeem	(regime),	maar	zijn	wel	belangrijk	om	structurele	
veranderingen	teweeg	te	brengen.	Als	het	regime	van	bestaande	
structuren,	actoren	en	werkwijzen	(meso-niveau)	niet	meer	
voldoet	aan	veranderende	lange	termijn	trend	en	ontwikkelingen	
binnen	het	maatschappelijk	systeem	(macroniveau),	ontstaat	
een spanning of veranderingsdruk (urgency of change). 
Veranderingsprocessen	op	microniveau	zijn	dus	onderdeel	van	
bredere	maatschappelijke	veranderingsprocessen	die	ruimte	
creëren	voor	verandering.	Verandering	begint	niet	in	niches	maar	
krijgt	daar	gestalte	(Geels	en	kemp,	2000).	kortom	transities	
kunnen	alleen	doorbreken	en	worden	gerealiseerd	als	trends,	
ontwikkelingen	en	activiteiten	op	de	drie	verschillende	niveaus	bij	
elkaar	aanhaken	en	elkaar	versterken	in	één	en	dezelfde	richting,	
zodat	een	spiraalwerking	ontstaat.	

FIGUUR 1: MULTI-FASE MODEL    
BRON: ROTMANS (2005) 

1980

Duurzaam zorgsysteem

huidige situatie

2050 tĳd

103



Transitiemanagement 
Het	transitieproces	is	een	spannend	en	uitdagend	proces	met	een	
vaak	ongewisse	uitkomst.	Transitiemanagement	is	geen	‘command	
and	control’	sturen,	maar	evolutionair	bij	sturen:	bij	sturen,	
beïnvloeden,	vinger	aan	de	pols	houden,	rekening	houdend	met	
onzekerheid	en	verrassingen	in	de	te	sturen	omgeving	(systeem).	
Transitiemanagement	neemt	een	centrale	plaats	in	binnen	de	
transitietheorie,	waarbij		het	concept	niches	een	belangrij	ke	rol	
speelt	(Rotmans	et	al.,	2000;	Rotmans,	2003,	2005;	Geels,	2002,	
2004,	2005).	Niches	zij	n	nissen	waar	afwij	kende	praktij	ken	
plaatsvinden.	In	de	transitie-literatuur	worden	een	aantal	
verschillende	betekenissen	toegekend	aan	dit	begrip.	Voor	de	
transitieprofessional is vooral de volgende betekenis van belang: 
‘een	niche	is	een	(gedeeltelij	k)	beschermde	ruimte	waarbinnen	
sociale	netwerken	kunnen	experimenteren	met	afwij	kende	
manieren	om	in	maatschappelij	ke	behoeft	e	te	voorzien’.	Vanuit	
niches kunnen radicale innovaties verder ontwikkeld worden en 
doorgroeien	naar	een	substantieel	marktaandeel	en	uiteindelij	k	
de	regimepraktij	k	veranderen	(Raven	et	al.,	2007).	
 
De	Niche-aanpak	heeft	 	zij	n	oorsprong	in	de	innovatiemanagement-
literatuur	en	is	in	het	Strategisch	Niche	management	(SNM)	
concept	doorontwikkeld	voor	toepassing	op	socio-technische	
transities.	SNM	mist	echter	een	duidelij	k	uitgewerkte	
sturingscomponent.	Transitiemanagement	(TM)	is	een	nieuw	

sturingsconcept	waarin	experimenteren	in	de	praktij	k	(sturen	
op	inhoud),	gecombineerd	wordt	met	procesmatige	sturing.	
(Rotmans,	kemp	en	Loorbach,	2008).	Centraal	in	de	TM	aanpak	
staat	het	sturen	op	meerdere	schaalniveaus.	Het	is	een	aanpak	
voor	beïnvloeden,	aanpassen	en	bij	sturen	van	transities.	Het	gaat	
daarom verder dan alleen het managen van innovatie of niches en 
stuurt	ook	op	het	meso-(regimes)	en	macroniveau	(landschap).	

Transitiemanagement	richt	zich	op	vraagstukken	rond	hardnekkige	
maatschappelij	ke	problemen.	Centraal	staat	een	maatschappelij	ke	
opgave.	De	sturingsmogelij	kheden	van	maatschappelij	ke	transities	
zij	n	echter	begrensd	en	beperkt.	Dit	basale	uitgangspunt	voor	
transitiemanagement is vertaald in een beperkt aantal vuistregels 
voor	sturing	(Rotmans,	kemp,	en	van	Asselt,	2001),	
die onderstaand weergegeven worden. 
-	 	Afstemmen	van	beleid	op	verschillende	domeinen	

(multi-domein)	
-	 Betrekken	van	diverse	actoren	(multi-level)	
-	 Sturen	op	verschillende	niveaus	(multi-level)	
-	 	Sturing	op	leerprocessen	en	experimenteren	

(al	doende-leren	en	al	lerende-doen)	
-	 	Lange	termij	n	denken	als	afwegingskader	

voor	korte	termij	nacties	
-	 	Het	lang	openhouden	van	een	scala	

aan opties binnen de afgebakende richting 

FIGUUR 2: SCHAALNIVEAUS VAN EEN TRANSITIE 
BRON: RIP EN KEMP (1996); GEELS EN KEMP (2000)
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Binnen	Omkeer	2.0	zijn	twee	transitieteams	ingericht	(één	in	
Bilgaard	en	één	in	de	gemeente	Trynwâlden).	De	teamleiders	van	
de transitieteams vormen samen met de transitiemanager het 
transitiemanagement. Binnen het transitiemanagement wordt 
sturing gegeven aan Omkeer 2.0. 

Er is een viertal hoofdactiviteiten voor  
het transitie-management te definiëren: 
1)	 Het	inrichten,	organiseren	en	aansturen	van	een	transitiearena.	
2)	 	Het	ontwikkelen	van	lange-termijn	transitie-eindbeelden	 

en	de	bijbehorende	transitiepaden	(scenario’s).	
3)	 	Het	sturen	op	leerprocessen	en	kennisontwikkeling	 

via	het	opzetten	en	uitvoeren	van	uiteenlopende	 
innovatie-experimenten.	

4)	 Het	monitoren	en	evalueren	van	het	transitieproces.	
 
Bij	de	ontwikkeling	van	de	lange-termijn	visies	en	de	bijbehorende	
transitie-eindbeelden	is	duurzame	ontwikkeling	een	belangrijk	
uitgangspunt.	De	transitie-experimenten	worden	uitgevoerd	door	
bestaande	instrumenten	in	te	zetten	en	door	nieuwe	instrumenten	
te	ontwikkelen.	Via	het	proces	‘al-doende-leren’	en	‘al-lerende-doen’	
wordt	systematisch	kennis	ontwikkeld,	die	in	de	volgende	
transitierondes	wordt	gebruikt.	Op	deze	wijze	ontstaat	een	proces	
van	voortdurend	leren,	experimenteren,	ervaren,	vooruitzien	en	
terugkoppelen.	Dit	resulteert	in	een	geleidelijke	aanpassing	van	
agenda’s,	perspectieven,	transitie-eindbeelden,	transitiepaden	en	
experimenten.	Belangrijk	hierbij	is	dat	de	bestaande	energie	van	
actoren	wordt	gemobiliseerd	en	dat	zoveel	mogelijk	aansluiting	
wordt	gevonden	bij	lopende	innovatie-iniatieven.	De	teamleiders	
van	de	transitieteams	zijn	in	de	praktijk	ook	bezig	met	de	‘normale’	
projectmanagement activiteiten om doelstellingen te realiseren en 
de	financiën	onder	controle	te	houden.	
 

Transitiemanagement is een nieuw, evolutionair 
sturingsmodel dat voortbouwt op eerdere sturingsmodellen 
en een volgende stap betekent in beleidsevolutie: 
kortom meer evolutie dan revolutie. 

Relatie tussen de transitie-experimenten  
en het transitieproces 
Van	belang	voor	Omkeer	2.0	is	dat	helder	neergezet	wordt	hoe	
transitie-experimenten	samenhangen	met	het	transitieproces.	
Omkeer	2.0	poogt	immers	bij	te	dragen	aan	de	transitie	door	middel	
van	kleinschalige	transitie-experimenten.	Transitie-experimenten	
zijn	geen	eilanden,	maar	vormen	een	onderdeel	van	een	breder	
transitieproces waarin meerdere innovaties een rol spelen. 
Transities	zijn	processen	van	dusdanige	complexiteit	en	lange	
termijn	dat	onmogelijk	op	voorhand	geweten	kan	worden	welke	
innovaties	wel	of	niet	een	positieve	bijdrage	zullen	leveren	aan	de	
maatschappelijke	opgave.	In	de	transitieliteratuur	wordt	daarom	
het	belang	van	diversiteit	benadrukt.	Diversiteit	wil	zeggen	dat	
een	transitieprofessional	streeft	naar	het	zoveel	mogelijk	open	
houden	van	opties	en	mogelijke	oplossingen.	In	transitietaal	wordt	
ook wel gesproken over het realiseren en stimuleren van meerdere 

‘transitiepaden’. Een transitiepad bestaat dan uit een reeks van 
samenhangende	experimenten	die	van	elkaar	kunnen	leren	en	
elkaar	kunnen	versterken.	Vooraf	is	vaak	nog	onduidelijk	of	het	
pad	wel	wenselijk	is	vanuit	het	bredere	transitieproces	en	hoe	
experimenten	er	in	de	toekomst	uit	kunnen	zien.	

Transitie in de zorg 
Het	algemene	beeld	van	de	zorgsector	is	dat	deze	kraakt	in	zijn	
voegen.	Maatschappelijk	is	er	consensus	over	het	feit	dat	het	
huidige	zorgsysteem	niet	in	stand	te	houden	is	op	lange	termijn.	
Het	systeem	moet	veranderen,	maar	niemand	weet	hoe.	We	
weten	dat	die	verandering	naar	een	duurzaam	zorgsysteem	de	
komende	tientallen	jaren	moet	gaan	plaatsvinden,	we	weten	
alleen	nog	niet	hoe.	Transitieprojecten	zoals	Omkeer	2.0	hebben	
als	doel	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	transitie	naar	een	duurzaam	
zorgsysteem.	De	theorie	is	dat	de	transitie	hoe	dan	ook	gaat	
gebeuren,	ook	zonder	projecten	als	Omkeer	2.0.	De	verwachting	is	
echter dat door het uitvoeren van transitieprojecten het pad van 
verandering	sneller	doorlopen	kan	worden.	Het	doel	waar	Omkeer	
2.0	aan	bijdraagt	is	om	de	overgang	van	het	huidige	zorgsysteem	
naar	een	duurzaam	zorgsysteem	te	versnellen	met	een	jaar	of	vijf	
(waar	de	normale	overgangsperiode	20	á	30	jaar	zou	zijn).	In	de	
onderstaande	afbeelding	(uit:	duurzaamheid:	van	onderstroom	
naar	draaggolf)	is	gevisualiseerd	waar	we	nu	staan.	Zie	figuur	1:	
Multi-fase	model.	We	zitten	in	een	voorontwikkelingsfase	waarin	
veel	experimenten	lopen,	maar	nog	geen	verdieping,	verbreding	 
en	versnelling	heeft	plaatsgevonden.	
 
Transitie	begint	op	microniveau.	Daar	worden	experimenten	
uitgevoerd,	nieuwe	werkwijzen	bedacht	en	wordt	geleerd	van	
elkaar. Binnen Omkeer 2.0 lopen op microniveau nu 25 projecten. 
Door	deze	projecten	leren	we	of	onze	visie	klopt.	Dragen	de	
projecten	echt	bij	aan	transitie	of	moeten	we	helaas	concluderen	
dat	dit	idee	het	niet	was?	
 
Het	Transitieprogramma	Langdurige	Zorg	monitoort	alle	
transitieprojecten	in	het	land	(nu	26)	en	zorgt	dat	de	lessons	
learned	leiden	tot	aanpassingen	van	de	werkwijze	binnen	de	
betrokken	ministeries.	Op	deze	wijze	verandert	het	systeem	stap	
voor	stap.	Transitie	is	geen	revolutie,	maar	evolutie.	

Van Take Care 2015 naar Omkeer 2.0  
en verder 
Eén van de grote uitdagingen waar ons land voor staat is de 
vergrijzing	en	de	daarbij	behorende	toenemende	zorgvraag	van	
de	burger.	De	kosten	van	de	AWBZ	stijgen	en	blijken	ondanks	
vele	genomen	maatregelen	lastig	beheersbaar.	Op	korte	–	en	zeker	
op	lange	termijn	–	komt	daar	een	complicerende	factor	bij:	er	zal	
onvoldoende	personeel	zijn	om	aan	de	zorgvraag	te	voldoen.	

In	september	2006	is	Take	Care	2015,	een	samenwerkingsverband	
tussen	de	gemeente	Leeuwarden	en	de	NHL	Hogeschool,	van	start	
gegaan.	Deze	‘coöperatie’	bestond	uit	elf	organisaties	afkomstig	
uit	de	sectoren	zorg,	wonen,	welzijn,	werk,	dienstverlening	en	
ICT	en	was	nadrukkelijk	ingesteld	om	innovatieprocessen	en	
–projecten te ontwikkelen en om het organiserend vermogen 
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van	zorg-	en	welzijnspartijen	te	versterken.	In	dezelfde	periode	
werden	in	het	Convenant	AWBZ	door	de	brancheorganisaties	
ActiZ,	Branchebelang	Thuiszorg	Nederland	(BTN),	GGZ	Nederland	
en	de	Vereniging	Gehandicaptenzorg	Nederland	(VGN)	samen	met	
het	ministerie	van	VWS	afspraken	gemaakt	over	het	bevorderen	
van	innovaties	in	de	langdurende	zorg.	Een	onderdeel	van	het	
ontwikkelde	innovatieprogramma	is	het	Transitieprogramma	
in	de	Langdurende	Zorg	(TPLZ).	Binnen	dit	programma	zijn	
experimenten	opgestart.	Het	zijn	bijzondere	experimenten	waarin	
bijvoorbeeld	de	thuiszorg	of	stervensbegeleiding	op	een	radicaal	
andere	wijze	georganiseerd	wordt	of	een	complete	wijk	wordt	
voorzien	van	één	interactief	loket	voor	zorg	en	welzijn.	Andere	
experimenten	richten	zich	op	innovatieve	zorgvormen	voor	de	
toenemende	groep	ouderen	met	dementie,	of	op	onderzoek	naar	
‘integrale	persoonsvolgende	ketenfinanciering’	of	de	begeleiding	
van	ontspoorde	jongeren	‘zonder	postcode’	naar	een	normaal	
leven.	Deze	experimenten	zijn	onderdeel	van	een	‘transitie’,	de	
aanduiding	voor	een	innovatie	van	het	gehele	(zorg)systeem.	
Het	doel	van	de	transitie-experimenten	is	om,	versneld	en	in	
een	experimentele	setting,	kansrijke	radicale	vernieuwingen	
van	de	organisatie	en	financiering	van	de	langdurende	zorg	te	
realiseren.	Deze	transitie-experimenten	vallen	onder	een	aantal	
voorgedefinieerde	thema’s	zoals	preventie	en	herdefiniëring	 
van	de	zorgvraag,	sociale	en	maatschappelijke	steunsystemen,	 
zorg	op	afstand	en	efficiënte	bedrijfsvoering.	

In	het	Transitieprogramma	in	de	Langdurende	Zorg	werken	de	 
brancheorganisaties	in	de	langdurende	zorg	samen	met	het	ministe-
rie	van	VWS,	welzijn	en	sport.	Onder	het	motto	‘al-doende-leren’	 
zijn	per	1	september	2007	tien	projecten	gestart	in	een	experimen-
tele	omgeving,	waar	het	project	Omkeer	2.0	er	een	van	is.	Deze	
transitie-experimenten	worden	ook	wel	de	eerste	tranche	projecten	
genoemd.	In	2008	is	een	tweede	tranche	transitie-experimenten	in	
het	kader	van	het	Transitieprogramma	in	de	langdurige	zorg	gestart.	
De	bedoeling	is	dat	dit	elk	jaar	herhaald	wordt.	
Innovatieve	ideeën	zijn	er	dus	genoeg.	Helaas	worden	die	goede	 
innovaties	om	tal	van	redenen	niet	breed	doorgevoerd	in	de	zorg.	 
Het	ontbreekt	aan	positieve	prikkels	en	zorgorganisaties	ervaren	veel	
belemmeringen	bij	het	daadwerkelijk	implementeren	van	innovaties.	
Een	voorbeeld	van	een	kansrijke	innovatie	is	de	verpleegkundige	
zorg	via	beeld	van	de	televisie	of	de	computer.	Dit	soort	initiatieven	
komt	meestal	wel	goed	op	gang,	maar	verspreidt	zich	veel	moei-
zamer.	Niet	elke	zorgorganisatie	heeft	ruimte	om	met	innovaties	 
aan	de	slag	te	gaan.	Verder	staan	ook	de	wet-	en	regelgeving	de	
invoering van baanbrekende innovaties vaak in de weg. 

Het	doel	van	het	Transitieprogramma	in	de	Langdurende	Zorg	 
is	het	in	gang	zetten	en	versnellen	van	een	beweging	in	de	lang-
durende	zorg.	Dat	gebeurt	met	projecten	en	met	partners	die	het	
zoeken,	experimenteren	en	leren	in	de	sector	bevorderen.	De	kern	
van het programma bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van 
transitie-experimenten.	Die	worden	selectief	en	gericht	onder-
steund	op	een	zodanige	manier	dat	de	hele	care	sector	hiervan	kan	
leren	innoveren.	Hierbij	gaat	het	om	kleine	en	grote	innovatieve	
projecten	die	een	bijdrage	leveren	aan	het	probleem	van	de	toe-
nemende	zorgvraag.	Het	wordt	een	traject	van	geven	en	nemen.	
Zorgorganisaties	kunnen	steun	ontvangen,	maar	moeten	daarvoor	

ook de opgedane kennis en ervaring delen en actief beschikbaar 
stellen aan de rest van het werkveld. 
Omkeer	2.0	is	een	project	ontwikkeld	in	het	kader	van	Take	
Care	2015	en	de	doelstellingen	van	het	Transitie	programma	
sluiten	goed	aan	bij	de	inspiratiebronnen	van	Take	Care	2015.	
Het	Transitie	programma	biedt	het	consortium	afkomstig	uit	de	
sectoren	zorg,	wonen,	welzijn,	werk,	dienstverlening	en	ICT,	de	
gelegenheid	om	haar	ambitie	–	het	ontwikkelen	van	onorthodoxe	
aanpassingen	van	systemen	en	werkwijzen	in	de	zorg	-	om	te	
zetten	in	concrete	projectplannen.	

Transitie in een plattelandsgemeente  
en een stadswijk 
Binnen Project Omkeer 2.0 wordt gewerkt aan het ideale sociale 
steunsysteem	in	een	woonwijk,	het	betreft	de	wijk	Bilgaard	in	
Leeuwarden	en	het	plattelandsgebied	Trynwâlden.	Om	dit	te	
bereiken	is	er	een	samenwerking	tussen	woningbouwverenigingen,	
zorgaanbieders,	onderwijsinstellingen,	ICT-partijen,	de	verze-
keraar en de gemeente. Er is aandacht voor verschillen en 
overeenkomsten	tussen	een	woonwijk	en	het	platteland.	
Gemeenschappelijk	ontwikkelen	en	leren	staat	centraal.	 
De	betrokken	partijen	zijn	bereid	de	zorginfrastructuur	radicaal	
te	kantelen	om	in	een	multiculturele,	vergrijzende	wijk	de	sociale	
cohesie,	zingeving	en	woonplezier	op	orde	te	krijgen.	Daarbij	
vermindert	de	zorgvraag.	Nieuw	is	de	insteek	die	uitgaat	van	
de	cliënt	en	de	bereidheid	om	zorg	anders	in	te	richten	en	te	
organiseren.	Ook	vernieuwend	is	de	overtuiging	van	de	noodzaak	
om nieuwe technische ondersteuningsmiddelen te gebruiken 
met	een	andere	‘community-vorming’	tot	gevolg.	Ervaringen	van	
eindgebruikers	worden	actief	gebruikt	bij	dit	project.	Daarbij	gaat	
het	om	ervaringen	van	cliënten,	hulpverleners,	mantelzorgers,	
bewoners	en	vrijwilligers.	De	kracht	van	de	sociale	steunstructuur	
wordt	geïntegreerd	in	de	wijk	in	plaats	van	genegeerd.	Het	experi-
ment	laat	zien	hoe	je	vanuit	primaire	processen	kunt	leren	en	
je	organisatie	daarop	aan	kunt	passen.	Daar	moeten	betrokken	
partijen	wel	toe	bereid	zijn.	De	ervaringen	van	het	project	kunnen	
gebruikt	worden	om	belemmeringen	in	wet-	en	regelgeving	
bloot	te	leggen	en	voorstellen	te	doen	voor	verbeteringen.	Tot	
slot	kunnen	de	ervaringen	bijdragen	aan	nieuwe	methodes	om	
veranderprocessen	makkelijker	te	maken.	Door	een	dergelijk	ander	
sociaal	steunsysteem	zal	de	zorgvraag	zowel	formeel	als	informeel	
afnemen.	De	wijze	waarop	project	Omkeer	2.0	een	bijdrage	tracht	
te	leveren	is	door	middel	van	vijfentwintig	kleinschalige	transitie-
experimenten	geïmplementeerd	in	de	Leeuwarder	wijk	Bilgaard	 
en	het	plattelandsgebied	Trynwâlden.	

Hierbij worden interventies gepleegd aan de hand 
van de volgende vijf pijlers:
1)	 	Versterk	het	welbevinden	van	de	bewoners	 

door versterking van de steunstructuur
2)	 Vereenvoudig	de	regelgeving
3)	 Verhoog	het	veiligheidsgevoel	
4)	 Vergroot	informele	zorg	
5)	 Verlaag	formele	zorg	
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De	interventies	die	gerealiseerd	worden	op	de	genoemde	gebieden	
zullen	lagere	kosten	voor	langdurige	zorg	tot	gevolg	hebben,	
door	veranderd	gedrag	in	plaats	door	te	snijden	in	kosten.	
Omdat	nog	niet	bekend	is	hoe	het	duurzame	zorgsysteem	er	
uit	zal	zien,	zal	gedurende	het	project	de	toekomstvisie	zich	
verder	ontwikkelen	door	de	interactie	met	de	omgeving,	nieuwe	

inzichten	en	andere	betrokkenen.	Zoals	een	transitie-experiment	
betaamt,	kan	deze	bijdragen	aan	een	structurele	maatschappelijke	
verandering,	doordat	de	zoek-	en	leerprocessen	op	kleine	schaal	
uiteindelijk	kunnen	bijdragen	aan	oplossingen	voor	hardnekkige	
maatschappelijke	problemen	(Rotmans,	2006).	

BIJLAGE	2

Selectiecriteria voor 
transitie-experimenten 
op micro-niveau

Een tuin met bloemen, volop in boei. Een sproeier voorziet de dorstige kleurenzee  
van voldoende water. Een gediplomeerde tuinman verwijdert het onkruid,  
soms bijna niet van de rest te onderscheiden. Het resultaat? Een tuin met toekomst. 

Inleiding
Het	is	alom	bekend	dat	de	zorg	kampt	met	snel	stijgende	kosten,	
ontevreden	patiënten	en	knellende	bureaucratie.	Ze	lijkt	daarmee	
niet	klaar	voor	grote	uitdagingen	als	vergrijzing	en	een	steeds	
langer,	maar	ongezonder	levende	bevolking.	Dit	heeft	gevolgen	
voor ons allemaal. Een radicale verandering is nodig. 

Problemen	volgen	elkaar	al	decennia	op	in	de	zorg.	De	regering	
heeft	daarom	gekozen	om	via	marktwerking	de	problemen	op	
te	lossen.	Dit	leidt	mogelijk	tot	kostenreducties,	maar	zal	goede	
samenwerking	en	de	kwaliteit	van	de	geboden	zorg	bemoeilijken.	
Om	de	problemen	bij	de	wortel	aan	te	pakken,	zijn	geleidelijke	
veranderingen	niet	voldoende.	De	structuur,	cultuur	en	werkwijze	
binnen	de	zorgsector	moeten	veranderen.	Een	transitie	is	vereist.	

Om	verschillende	aspecten	van	het	transitieproces	te	exploreren,	
kunnen	transitie-experimenten	worden	uitgevoerd.	Op	dit	mo-
ment	worden	door	verschillende	(gesubsidieerde)	programma’s,	
zoals	het	Transitieprogramma	in	de	langdurige	zorg,	transitie-
experimenten	uitgevoerd	binnen	de	sectoren	wonen,	zorg	en	
welzijn.	Een	transitie-experiment	draagt	bij	aan	een	structurele	
maatschappelijke	verandering,	doordat	de	zoek-	en	leerprocessen	
op	kleine	schaal	uiteindelijk	zorgen	voor	oplossingen	van	hard-
nekkige	maatschappelijke	problemen.	

Het	is	van	groot	belang	dat	bij	het	versnellen	van	de	transitie	naar	
een	duurzaam	zorgsysteem,	de	juiste	keuzes	worden	gemaakt	uit	po-
tentieel	succesvolle	experimenten.	Wat	precies	de	‘dieselmotor’	voor	
de	transitie	is,	is	niet	bekend.	Maar	dat	experimenten	met	de	meeste	
potentie	op	succes	een	kans	moeten	krijgen,	mag	duidelijk	zijn.	
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“Laat tijdelijk veel bloemen bloeien, 
  en selecteer daarna scherp 
 met welke bloemen je verder gaat 
  en met welke niet.” 

    prof. jan rotmans

Aanleiding 
Deze	uitspraak	gaat	helaas	in	de	praktijk,	en	dan	vooral	op	micro-
niveau,	niet	altijd	op.	Op	dit	moment	en	ook	in	de	toekomst	zullen	
veel	innovatie-ideeën	en	-projecten	aangedragen	worden	die	allen	
zeggen	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	transitie	naar	een	duurzaam	
zorgsysteem.	Helaas	is	er	niet	genoeg	tijd,	noch	geld	en	mankracht	
om	al	deze	initiatieven	te	kunnen	ontwikkelen	en	uitvoeren.	

De	vraag	die	dan	ook	speelt	is	hoe	je	nu	uit	al	deze	aangedragen	
mogelijkheden	de	potentiële	succesvolle	projecten	gaat	kiezen.	Hoe	
kies	je	uit	een	tuin	vol	bloembollen	nu	juist	die	bol	die	mooi	zal	gaan	
bloeien	en	een	lang	leven	beschoren	is?	Om	deze	vraag	te	kunnen	
beantwoorden	werd	er	een	onderzoek	ingesteld	dat	zich	richt	op	
het ontwikkelen van een instrument met selectiecriteria die gesteld 
dienen	te	worden	aan	elk	potentieel	transitie-experiment.

Onderzoek 
Selectiecriteria	vormen	een	belangrijk	aspect	bij	het	maken	van	
de	juiste	keuzen	tussen	alle	potentiële	transitie-experimenten	op	
microniveau.	Dit	onderzoek	bood	de	mogelijkheid	het	vraagstuk	
verder	uit	te	diepen.	In	de	praktijk	kon	worden	geëxperimenteerd	
met	de	wijze	waarop	je	door	middel	van	selectiecriteria	de	meest	
potentieel	succesvolle	transitie-experimenten	uitkiest.	Deze	kennis	
vergroot	het	inzicht	en	maakt	dat	er	in	de	toekomst	beter	onder-
bouwd	en	effectiever	gekozen	kan	worden.	Het	onderzoek	besteedt	
aandacht	aan	verschillende	onderdelen	gericht	op	micro-,	maso-	 
en	meso-niveau,	zoals	die	ook	binnen	transities	aan	de	orde	komen.	

Om	te	komen	tot	de	uiteindelijke	selectiecriteria	zijn	een	zestal	 
deelonderzoeken	uitgevoerd.	Op	deze	manier	kan	het	onder-
werp	vanuit	diverse	perspectieven	worden	belicht.	De	eerste	
vier	deelonderzoeken	waren	respectievelijk	gericht	op	literatuur-
onderzoek,	de	praktijk	(Omkeer	2.0	en	TPLZ),	de	wijk	en	de	
uitvoerders	van	de	transitie-experimenten	binnen	Omkeer	2.0.	

Deze	deelonderzoeken	werden	opgevolgd	door	een	onderzoeksstap	
gericht	op	de	interpretatie	van	de	resultaten.	Hierin	werden	alle	
bevindingen	samengevoegd	tot	één	lijst	met	daarop	de	meest	
belangrijke	richtlijnen	voor	de	selectie	van	transitie-experimenten.	

Het	laatste	deelonderzoek	betrof	het	inzetten	van	de	Delphi-
methode.	Potentiële	uitvoerders,	het	transitieteam	en	het	transitie-
management,	zijn	in	deze	stap	uitgenodigd	deel	te	nemen	aan	het	
Delphi-panel,	waarna	in	een	aantal	ronden	de	uiteindelijke	lijst	met	
selectiecriteria	gevormd	is.	Tevens	is	in	de	Delphi-ronden	aandacht	
besteed	aan	instrumentvorm,	selectieprocedure	en	selectiestrategie.	

 Resultaten en conclusies 
Het	eindresultaat	van	dit	onderzoek	is	een	beoordelingsinstrument	
met	selectiecriteria,	waarmee	transitie-experimenten	met	de	

meeste potentie op succes kunnen worden geselecteerd. Simpel 
gezegd	vormt	het	instrument	een	methodische	handreiking	voor	
hen	die	‘belast’	zijn	met	het	selecteren	van	toekomstige	transitie-
experimenten	op	microniveau.	
 
Wanneer	er	iets	beter	naar	de	belangrijkste	resultaten	gekeken	
wordt,	kan	gesteld	worden	dat	deze	vooral	betrekking	hebben	
op	de	inhoud	van	het	instrument	(tabel	1)	en	op	de	bijbehorende	
selectieprocedure en strategie (tabel 2). 

Het	ontwikkelde	instrument	heeft	de	vorm	van	een	beoordelings-
instrument	en	is	geplaatst	in	Excel.	Alleen	per	criterium	kan	een	
beoordelingscijfer	gegeven	worden,	waarna	een	totaalscore	per	
thema	en	een	totaalscore	van	het	gehele	experiment	worden	
getoond.	Op	deze	manier	kan	er	gemakkelijk	gekeken	worden	of,	 
en	in	welke	mate	het	experiment	de	potentie	tot	succes	heeft.	

De	selectiestrategie	die	als	meest	wenselijk	wordt	beschouwd,	
betreft	de	pullstrategie.	Dit	is	een	selectiestrategie	met	een	open	
tender,	waarbij	iedereen	de	kans	krijgt	een	potentieel	transitie-
experiment	aan	te	dragen.	Niet	bekend	is	namelijk	wie	de	meest	
innovatieve	ideeën	en	initiatieven	heeft.	Met	betrekking	tot	de	
selectieprocedure wordt aanbevolen een achttal stappen (tabel 2) 
te	doorlopen,	of	als	leidraad	te	gebruiken.	
 
Door	tijdgebrek	behoorde	de	implementatie	van	het	instrument	
helaas	niet	tot	dit	onderzoek.	Verwacht	wordt	dat	het	ontwikkelde	
instrument	een	grote	bijdrage	kan	leveren	bij	het	selecteren	van	
transitie-experimenten	met	potentie.	Dit	betekent	echter	niet	dat	
dit	ook	daadwerkelijk	zo	is.	De	werking	ervan	moet	nog	blijken	in	
de	praktijk.	

Tot slot 
De	eerder	genoemde	uitspraak	van	‘transitie	goeroe’	Jan	Rotmans	
blijkt	dus	in	de	praktijk	op	microniveau	niet	altijd	haalbaar.	
Alhoewel	deze	kenmerkende	uitspraak	de	waarheid	betreft,	 
is	het	niet	altijd	mogelijk	vele	bloemen	te	laten	bloeien.	Helaas.	
Tijd	en	middelen	maken	dat	het	noodzakelijk	is	om	vooraf	een	
inschatting te kunnen maken van de kans tot succes. Wat de 
dieselmotor	achter	dit	succes	is,	weten	we	niet.	Door	middel	 
van een ontdekkingsreis dienen we daar achter te komen. 

Het	mooie	van	een	ontdekkingsreis	is	dat	je	niet	weet	welke	wegen	 
je	gaat	bewandelen	en	waar	je	precies	uit	gaat	komen.	Alle	rich-
tingen	zijn	mogelijk.	Uit	deze	zee	van	mogelijke	richtingen	dient	in	
de	praktijk	een	weloverwogen	keuze	gemaakt	te	worden.	Verwacht	
wordt	dat	de	aangetoonde	criteria	het	mogelijk	maken	de	mate	van	
potentie	enigszins	in	te	schatten.	

Ter	afsluiting	kan	gesteld	worden	dat	het	beoordelingsinstrument	
dus	eigenlijk	gezien	kan	worden	als	de	tuinman.	Waar	de	tuinman	
ervoor	zorgt	dat	onkruid	verwijderd	wordt,	zodat	bloemen	
kunnen	groeien,	zorgt	de	lijst	met	selectiecriteria	ervoor	dat	juist	
de	experimenten	met	potentie	zich	kunnen	ontwikkelen.	Een	
handreiking,	of	een	hulpmiddel	dus,	om	geen	onkruid	te	laten	
woekeren	of	water	te	verspillen.	Uiteindelijk	ontstaat	een	tuin	 
vol prachtige bloeiende bloemen. Een tuin van de toekomst. 
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A. Het experiment moet gericht zijn op een maatschappelijke opgave 

1. De	visie	op	de	verandering	van	de	toekomst	staat	duidelijk	omschreven,	waarbij	aangegeven	
wordt	op	welke	wijze	het	experiment	passend	is	binnen	de	toekomstvisie.	Hoe	draagt	het	expe-
riment	bij	aan	het	bereiken	van	de	geformuleerde	toekomstvisie?	Doelstellingen	en	oplosrich-
tingen	dienen	SMART	geformuleerd	te	worden,	zodat	concrete	leerdoelen	en	praktijkdoelen	
afgeleid kunnen worden. 

2. Het	experiment	beschrijft	hoe	de	verandering	in	het	theoretische	kader	van	transitie	geplaatst	
wordt.	Tevens	wordt	beschreven	hoe	de	transitietheorie	in	het	experiment	wordt	geïntegreerd.	
(bv. transitiemanagement)

B.  Het experiment moet gericht zijn op een duurzame radicale verandering  
van structuur, cultuur en werkwijzen

3. Het	experiment	geeft	aan	wat	het	innovatieaspect	van	het	experiment	is,	op	welke	schaal	of	
sector	de	innovatie	betrekking	heeft	en	of	de	innovatie	past	binnen	de	gewenste	transitie.	

4. Het	experiment	beschrijft	wanneer	het	een	succesvol	experiment	betreft,	waarbij	de	aandacht	niet	
alleen	uitgaat	naar	het	realiseren	van	een	geslaagde	praktijkproef,	maar	ook	naar	het	leren	van	het	
experimenteren	met	mogelijke	(ongebruikelijke)	oplossingen	en	wenselijke	oplossingsrichtingen	ten	
behoeve	van	de	maatschappelijke	opgave.

C.  Het experiment moet een hoge potentiële bijdrage hebben in termen van verdiepen, 
verbreden en opschalen van de transitie

*  Verdiepen (het zoek- en leerproces naar mogelijkheden en beperkingen van de innovatie  
en de specifieke context) 

5. Het	experiment	beschrijft	hoe	en	wanneer	wordt	gemonitord	(het	expliciteren	en	delen	van	
geleerde	lessen),	waar	op	gelet	wordt	bij	het	monitoren,	op	welke	momenten	bevindingen	van	
dit	monitoren	besproken	worden	en	hoe	deze	bevindingen	vastgelegd	en	gecommuniceerd	zullen	
worden.	Specifiek	wordt	aandacht	besteed	aan	het	monitoren	gericht	op	leerdoelstellingen,	de	
algemene	doelstellingen,	het	aantoonbaar	maken	van	resultaten,	de	visie	en	het	gekozen	pad.	

6. Het	experiment	geeft	een	duidelijk	opgesteld	communicatieplan	weer,	om	betrokkenen,	de	eind-
gebruiker	en	geïnteresseerden	over	het	verloop,	ervaringen	en	resultaten	van	het	experiment	
op	de	hoogte	te	brengen.	Tevens	wordt	duidelijk	aangegeven	hoe	leerervaringen	uitgewisseld	en	
gedeeld	worden	binnen	het	experiment	en	met	andere	experimenten.	

*  Verbreden (het herhalen van het experiment in een nieuwe context, met andere probleemdimensies) 

7. Het	experiment	beschrijft	hoe	de	continuïteit	gewaarborgd	wordt	en	op	welke	wijze	het	
experiment,	indien	succesvol,	voortgezet,	geborgd	en	ingebed	wordt.	

8. Het	experiment	toont	aan	dat	er	voldoende	draagvlak	is	voor	het	experiment,	waarbij	de	
behoefte	voor	dit	experiment	bij	een	aantal	organisaties	en	de	eindgebruiker	onderzocht	is.	
Tevens	beschrijft	het	experiment	hoe	deze	behoeften	en	draagvlak	gedurende	het	proces	gepeild	
en vergroot worden. 

9. Het	experiment	toont	aan	dat	onderzocht	is	welke	reeds	bestaande	initiatieven,	activiteiten,	
voorzieningen	en	organisaties	in	de	proeftuin	aansluiten	bij	het	potentiële	experiment,	dat	er	af-
stemming	en	samenwerking	plaats	vindt	en	dat	een	duidelijke	samenhang	met	de	andere	transitie-
experimenten	binnen	de	proeftuin	aanwezig	is.	Hierbij	wordt	duidelijk	genoemd	dat	de	combinatie	
leidt tot verandering.

*  Opschalen (het scheppen van randvoorwaarden voor het vormen van een nieuwe, dominante, 
stabiele en invloedrijke structuur) 

10. Het	experiment	toont	aan	dat	mogelijke	weerstanden	helder	in	kaart	gebracht	zijn,	waarbij	wordt	
aangegeven	hoe	deze	voorkomen	zullen	worden	of	hoe	er	mee	omgegaan	wordt.	(SWOT-analyse)	

TABEL 1

SELECTIECRITERIA-THEMA’S MET BijBEHORENDE CRITERIA
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11. Het	experiment	geeft	weer	op	welke	wijze	verwachtingen	zijn	of	worden	uitgesproken	tussen	
samenwerkingspartners	en	betrokken	partijen,	de	wijze	waarop	afstemming	plaats	heeft	gevon-
den	of	gaat	vinden,	de	wijze	waarop	dit	geïntegreerd	wordt	tot	een	visie	en	de	wijze	waarop	aan	
commitment gewerkt wordt en gaat worden.

D.  Het experiment moet gericht zijn op het multi-actor principe; het integraal experimenten 
met een diversiteit aan betrokken actoren (personen, organisaties en instanties), waarbij 
een bottum-up benadering wordt gehanteerd ten aanzien van de eindgebruikers

12. Het	experiment	geeft	aan	dat	verschillende	actoren	afkomstig	uit	verschillende	sectoren	en	
deelgebieden	gezamenlijk	participeren	in	het	experiment.	En	dat	actoren	die	actief	zijn	in	de	
proeftuin	betrokken	worden.	

13. Het	experiment	geeft	de	wijze	weer	waarop	de	eindgebruiker	actief	en	intensief	betrokken	
wordt	bij	het	experiment,	de	rol	die	de	eindgebruiker	speelt,	de	wijze	waarop	deze	in	ogen-
schouw	wordt	gehouden	en	de	wijze	waarop	aansluiting	plaatsvindt	tussen	belangen	van	eind-
gebruikers	bij	de	belangen	van	het	experiment.	

14. Het	experiment	beschrijft	op	welke	wijze	voor	een	goede	communicatie	gezorgd	wordt	over	de	ex-
perimenten	afzonderlijk	en	over	het	geheel	van	experimenten	naar	de	eindgebruikers	en	bewoners.

E.  Het experiment moet gericht zijn op intrinsieke en lange termijn motivatie van actoren, waar-
bij kundigheid aanwezig is op inhoud (praktijkervaring) en op het terrein van transitie (kennis)

15. Het	experiment	onderbouwt	de	keuzes	voor	betrokken	actoren.	Hierbij	wordt	aandacht	besteed	
aan	intrinsieke	motivatie,	betrokkenheid,	visie	en	de	betrokkenheid	van	een	visionair	(koploper).	
Tevens	wordt	aandacht	besteed	aan	het	beheersen	van	specifieke	transitiecompetenties	als:	een	
‘open	mind’,	het	in	staat	zijn	om	buiten	de	grenzen	van	de	eigen	organisatie	te	kijken	en	het	in	
staat	zijn	om	te	communiceren	over	de	resultaten	van	het	experiment	en	deze	vast	te	leggen	op	
strategisch niveau. 

16. Het	experiment	beschrijft	de	wijze	waarop	de	expertise	van	betrokken	partijen	gecontroleerd	
wordt	(referenties,	ervaring	met	innovatieprojecten).	Tevens	wordt	aangegeven	op	welke	wijze,	
indien	nodig,	de	expertise	van	betrokken	partijen	getest	gaat	worden.

F.  Het experiment moet ondersteund worden door een kwalitatief goed onderbouwd 
projectplan, wat betekent dat de doelstellingen SMART geformuleerd zijn en de zakelijke 
randvoorwaarden (KOFTIG) duidelijke omschreven staan en geen vragen open laten. 

17. Het	experiment	geeft	weer	hoe	de	fasering	is	en	hieruit	blijkt	dat	de	doorlooptijd	voor	het	expe-
riment	binnen	de	context	reëel	en	realiseerbaar	is.	Tevens	wordt	hierbij	aangegeven	hoe	ruimte	
gecreëerd	wordt	voor	uitloop,	bijstelling,	aanpassing	of	beëindiging	van	het	experiment.	Op	deze	
manier	wordt	weergegeven	hoe	de	balans	gevonden	moet	worden	tussen	een	duidelijk	gesteld	
doel,	oplossingsrichting,	tijdspad	en	het	losse	en	avontuurlijke	van	een	transitie-experiment.	(Tijd)	

18. Het	experiment	toont	aan	dat	de	baten	hoger	zijn	dan	de	kosten	(maatschappelijke	businesscase).	
(Geld en kwaliteit) 

19. Het	experiment	toont	door	middel	van	een	reële	begroting	aan	dat	voldoende	financiën	beschik-
baar	zijn	en	geeft	hierbij	aan	op	welke	wijze	de	begroting	in	ogenschouw	gehouden	en	eventueel	
bijgesteld	wordt	gedurende	het	experiment.	(Geld)	

20. Het	experiment	toont	aan	dat	een	organisatieteam	opgezet	is,	waarbij	duidelijke	afspraken	om-
trent	taakverdeling,	verantwoordelijkheidsverdeling,	overlegstructuur,	samenwerkingsafspraken,	
facilitaire	eisen	en	informatiebeheer	zijn	geformuleerd.	(Organisatie,	faciliteit	en	informatie)	
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Selectieprocedure

1. De	eerste	stap	betreft	het	geven	van	een	voorlichtingsbijeenkomst	voor	potentiële	indieners.	

2. De	tweede	stap	betreft	aanmelding	van	het	potentiële	experiment	door	middel	van	een	project-
voorstel aan de hand van een gestandaardiseerd format. 

3. De	derde	stap	betreft	het	beoordelen	van	het	projectvoorstel	door	leden	van	het	Transitie-
management.	Dit	kan	schriftelijk	gedaan	worden	of	in	een	persoonlijk	gesprek	met	de	aanmelder.	

4. De	vierde	stap	is	gericht	op	het	bekend	maken	van	de	beoordeling	van	dit	projectvoorstel	door	
middel	van	een	brief	met	positief	of	negatief	advies,	door	leden	van	het	transitiemanagement.	

5. De	vijfde	stap	betreft	het	aanleveren	van	het	projectplan	aan	de	hand	van	een	gestandaar-
diseerd	format,	die	afgeleid	is	van	het	selectie-instrument.	

6. De	zesde	stap	heeft	betrekking	op	het	beoordelen	en	selecteren	van	de	potentiële	transitie-
experimenten	aan	de	hand	van	het	selectie-instrument,	door	drie	transitiemanagement-leden.	

7. De	zevende	stap	betreft	het	bespreken	van	de	hoogst	beoordeelde	potentiële	transitie-experimenten	
in het gehele transitiemanagement. 

8. De	laatste	stap	heeft	betrekking	op	de	uiteindelijke	keuze	voor	één	of	meer	transitie-experimenten	
voortkomend	uit	de	bespreking	bij	stap	7.	

TABEL 2

SELECTIESTRATEGIE: PuLLSTRATEGIE 
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nico medema (palet)nico medema (palet)nico medema (palet)

“ Omkeer 2.0 zou na 2009 moeten 

doorgaan in een lichte vorm met 

afspraken over samenwerking en 

innoveren. Palet heeft  jaarlij ks een 

sterk wisselend budget voor innovatie 

ter beschikking voor een dergelij ke 

samenwerkingsconstructie. 

Bij  voorkeur inzet van eigen mensen 

die gedeeltelij k vrij gemaakt worden 

voor innovatie.”







Omkeer 2.0
Friese proeft uin 
voor wonen, welzĳ n en zorg
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m
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eer 2

.0
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