
Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden 1

Toekomst~
bestendige 
zorg

Roelof Jonkers
Durk Kooistra

bestendige 
in krimpgebieden  





Toekomstbestendige zorg 
in krimpgebieden



Voorwoord
In 2015 verwierf de KwadrantGroep, samen met ZuidOostZorg, Pasana Ouderenzorg uit het 

faillissement van de Pasana Groep. De KwadrantGroep heeft daarmee de verantwoordelijkheid 

voor de ouderenzorg in Noordoost Friesland en Ameland aanvaard. 

Het gaat hierbij voornamelijk om intramurale zorg, maar ook om thuiszorg. Het gebied Noord-

oost Friesland is een gebied waarin sprake is van krimp; de jongeren gaan naar stedelijke regio’s 

(ontgroening) en het aantal ouderen dat een beroep op zorg doet, neemt snel toe (vergrijzing). 

De zorg in krimpgebieden vraagt om een speciale aanpak; dat geldt overigens evenzeer voor 

de zorg op de Waddeneilanden. De KwadrantGroep heeft ervoor gekozen dat ouderen in deze 

gebieden daar ook oud moeten kunnen worden en heeft vanuit dit cliëntperspectief daar ook 

haar beleid op gericht. In het meerjarenbeleidsplan van de KwadrantGroep wordt deze visie 

nadrukkelijk verwoord. 

De KwadrantGroep wil een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen, 

door onderdeel te zijn van de gemeenschap en inwoners met elkaar te verbinden. Wonen,

welzijn en zorg horen bij elkaar. Om dat te bereiken wil de KwadrantGroep partner zijn van

de gemeente, van de woningbouwvereniging en de welzijnsinstelling. Huisartsen en andere

zorgaanbieders in de eerste lijn zijn natuurlijke bondgenoten. De KwadrantGroep zoekt ook

verbinding in de gemeenten die zelf initiatieven genomen hebben in de vorm van burger-

initiatieven of een zorgcoöperatie. Behalve voor de KwadrantGroep als zorgaanbieder heeft

deze keuze ook grote gevolgen voor andere zorgaanbieders in het gebied, de overheid, de

� nanciers, woningbouwcorporaties, huisartsen, lokale initiatieven en alle andere betrokkenen

in het gebied: kortom voor de hele leefgemeenschap. 

Dit boekje beschrijft hoe de zorg in een krimpgebied kan worden vormgegeven in een duur-

zaam perspectief en wat daarvoor van alle actoren wordt gevraagd. In dit boekje wordt het

thema geplaatst in de brede context van de maatschappelijke ontwikkelingen en de daaruit 

voorvloeiende veranderingen in het zorglandschap. Het vindt een concrete vertaling in een

casus: ‘Een leven lang op Ameland’. De vertaling van de missie naar de praktijk heeft juist in 

krimpgebieden een bijzondere dimensie en is daar actueler dan waar ook. De bedoeling van

het boekje is vooral om duidelijk te maken dat er een andere visie op zorg nodig is voor

krimpgebieden die het belang van de bestaande organisaties overstijgt.

Roelof Jonkers

Durk Kooistra
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De gemeenschap onder druk van
doorgaande individualisering

Afgelopen oktober beheerste de zoektocht naar Anne Faber 

het nieuws. Een jonge vrouw die een � etstocht maakte en 

onderweg nog een sel� e naar haar vriend stuurde, ze was 

dagenlang spoorloos. Er kwam een intensieve speurtocht 

op gang, waarbij de politie bijgestaan werd door familie en 

vrijwilligers. Een programma op televisie riep mensen op 

om informatie te delen die mogelijk met de vermissing te 

maken had.

Uiteindelijk werd Anne gevonden, ze was slachto� er van een 

vreselijk misdrijf. Er werd een verdachte gearresteerd, iemand 

die behandeld wordt in een psychiatrisch forensisch insti-

tuut. De verdachte werd voorbereid op zijn terugkeer naar de 

samenleving en kon zich in het weekend vrij bewegen.

Een heftige maatschappelijke reactie was het gevolg. Een 

moeder van twee dochters zette een petitie op Facebook 

waarin zij het falen van het rechtssysteem aan de kaak 

stelde. Meer dan 400.000 mensen tekenden. 

Jeroen Pauw nodigde haar uit in zijn talkshow. De moeder 

sprak er schande van dat de rechter de verdachte geen tbs 

had opgelegd en dat hij zijn eerdere straf niet had hoeven 

uitzitten. ‘Het rechtssysteem deugt niet!’  De forensisch 

psychiatrische instelling deugde al evenmin. Een veel te 

open inrichting. ‘En de politiek die laat het allemaal maar 

gaan, die grijpt maar niet in…..’

De andere gasten van Pauw wisten zich niet goed raad

met deze emoties. ‘Wij hebben toch één van de beste 

rechtssystemen van de wereld.’ ‘Het betreft een incident, 

wij moeten eerst maar eens analyseren en daar beleid

opzetten’. De initiatiefneemster van de petitie voelde zich 

niet gezien in haar emotie en verliet ongetwijfeld teleur-

gesteld de studio. Dit voorval schetst een beeld van onze 

huidige samenleving. De instituties staan onder druk. Het 

vertrouwen in de rechtsstaat is niet meer vanzelfsprekend. 

Sterker nog, de positie van de rechtsspraak wordt openlijk 

ter discussie gesteld. Geert Wilders heeft daarbij het voor-

beeld gegeven door de rechtspraak als onbetrouwbaar

en partijdig neer te zetten in het proces dat tegen hem 

gevoerd wordt. 

Menigeen heeft kritiek op de rol van de maatschappelijke 

instellingen en de politiek, want die ‘bakken er helemaal 

niks van’. De sociale media worden ingezet om het maat-

schappelijke ongenoegen kenbaar te maken. De eerder 

‘bezorgde’ burger is nu woedend en brengt dat tot uiting

in hatelijkheden en doodsverwensingen via sociale media.

Essayist Bas Heijne beschrijft dit ongenoegen in ‘De Staat 

van Nederland’ (2017)1. Naar zijn mening hebben de idealen 

van de Verlichting, gelijkheid, vrijheid en individuele rechten 

geleid tot een ontwrichting van de traditionele samenleving. 

Door de nadruk op het individu en het recht op zelfbe-

schikking zijn wij een verzameling van individuen geworden 

die niet langer in staat zijn een gemeenschap te vormen

Inleiding. De maatschappelijke context
Uit ieder onderzoek blijkt dat wij in Nederland heel tevreden zijn over ons eigen leven, wij zijn 

één van de gelukkigste volken ter wereld. Geluk is kennelijk heel gewoon. Over onze samen-

leving zijn wij minder gelukkig, vaak zelfs ontevreden; wij hebben een kort maatschappelijk 

lontje, een chronische boosheid, zijn verongelijkt en voelen ons niet gezien. Tegelijkertijd is 

er ook een nieuw maatschappelijk elan merkbaar. Mensen die niet bij de pakken neerzitten, 

maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Naast onzekerheid en onbehagen is er veel nieuwe 

energie in allerlei maatschappelijke initiatieven. Wij beschrijven deze maatschappelijke

verschijnselen kort en geven aan hoe zij geleid hebben tot onze visie op ouderenzorg in 

krimpgebieden, met Ameland als voorbeeld.
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Nieuwe maatschappelijke energie

Naast de individualisering die de gemeenschap uitholt, is 

er ook een andere maatschappelijke beweging gaande. 

Burgers zetten zorgcoöperaties op, nemen buurthuizen in 

eigen beheer en richten zogenoemde broodfondsen op als 

verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers.

Door de lokale overheid wegbezuinigde bibliotheken

herrijzen als maatschappelijke onderneming. In 70% van 

de Nederlandse gemeenten worden particuliere voedsel-

banken geëxploiteerd. ‘Sociaal doe het-zelven’, zo noemen 

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans het in hun gelijknamige 

publicatie (2013)2.

En de instituties dan? Zijn de zorgcoöperaties op te vatten 

als correctie op de vaak grote zorginstellingen die gevangen 

zitten in hun eigen systeemwereld? Worden de brood-

fondsen opgericht omdat de politiek niet in staat blijkt een 

regeling te tre� en voor de zzp’ers? De lokale bibliotheken 

een gewone mensen alternatief voor de zwaar gesubsidi-

eerde bibliotheken? Door de vraag te stellen, lijkt het ant-

woord gegeven.

De Duitse socioloog Arnold Gehlen vertolkt de klassieke 

opvatting over instituties. Instituties zijn nodig om de mens 

houvast te bieden om zich in de complexe wereld te kunnen 

handhaven. Of in de woorden van hoogleraar en politicus 

Wim van Donk: ‘Instituties kanaliseren en verscha� en een 

soort zekerheid waardoor de mens niet in een wervelende 

poel van vragen ten onder gaat’ (2011)3.

De werkelijkheid biedt een ander beeld. Het lijkt erop dat 

als het echt complex wordt, de instituties afhaken en het 

juist de burgers zijn die een nieuwe vitale maatschappelijke 

energie teweegbrengen.

De Coöperatie Klooster & Buren in Kloosterburen in

Groningen is er een prachtig voorbeeld van. In december 

2016 verliet een grote zorginstelling het dorp, een verwaar-

loosd verzorgingshuis achterlatend. De coöperatie nam 

het over en levert nu dagbesteding voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De kerk kwam leeg te staan en de 

coöperatie ontwikkelde ook plannen om die te behouden.

Hun nieuwsbrief (september 2017)4 schetst een opgewekt 

beeld van de coöperatie in het hart van de gemeenschap. 

De kerk wordt verbouwd, het verpleeghuis wordt duurzaam 

gemaakt en het zelfsturende zorgteam bedient meer dan 

30 mensen.

De opgave

Wij delen de analyse van Bas Heijne dat wij in Nederland 

het verlangen van mensen om onderdeel te zijn van een 

gemeenschap hebben veronachtzaamd. Wij voelen ons 

uitgedaagd door zijn oproep om meer aandacht te beste-

den aan wat wij wél met elkaar hebben. 

Mensen die niet in hun kritiek blijven hangen, maar zelf

de hand aan de ploeg slaan in bijvoorbeeld coöperaties, 

inspireren ons. De terugtocht van de instituties als het 

moeilijk wordt, als de business case niet rond te krijgen is, 

die vinden wij beschamend. 

In dit boekje onderzoeken wij hoe maatschappelijke orga-

nisaties in bijvoorbeeld krimpgebieden, wel een rol kunnen 

spelen, hoe zij onderdeel kunnen zijn van de lokale ge-

meenschap. Dat geeft kleur aan de inhoud van de zorgverle-

ning. Wij willen aansluiten bij de betrokkenheid en deskun-

digheid van familie en vrienden

van zorgvragers. In contact zijn met energie die is opgeslagen 

in de gemeenschap. Dat vraagt om een organisatie die zich 

niet verschuilt achter instellingsmuren, maar waarvan de 

medewerkers de verbinders zijn.

Van politiek naar Ameland

De opbouw van dit boekje gaat van breed naar smal.

In het eerste hoofdstuk beschrijven wij de maatschappelijke 

context. Daarna richten wij ons op de het zorglandschap 

en de veranderingen daarbinnen. Het derde hoofdstuk 

bespreekt de mogelijkheden van goede zorg in gebieden 

waar sprake is van krimp en onder welke voorwaarden dat 

goed kan. In het slothoofdstuk introduceren wij een casus: 

Een leven lang op Ameland. De inzichten die wij beschreven 

hebben in de eerdere hoofdstukken krijgen een concrete 

vertaling in de plannen op Ameland. De visie en missie van 

de KwadrantGroep nodigen daartoe uit.
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Het denken in termen van systemen brengt ook beperkingen 

mee. Aan de systeemverantwoordelijkheden wordt op 

verschillende manieren uiting gegeven. De ene keer terug-

houdend, de andere keer met stevig ingrijpen. De Raad 

voor de Volksgezondheid en Samenleving5 constateert dat 

in de ontwikkeling en uitbouw van de verzorgingsstaat een 

voortdurende spanning zichtbaar is. Aan de ene kant zien 

burgers de brede toegankelijkheid van voorzieningen als 

een groot goed; aan de andere kant ontstaat er � nanciële 

overbelasting van de staat, veel bureaucratie en toezicht 

en is er sprake van een groeiende afhankelijkheid van de 

burger van de staat.

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving pleit 

daarom voor een ander perspectief op sturing en organisatie 

van de zorg door pluriformiteit als uitgangspunt te kiezen.

Bij pluriformiteit past - aldus de Raad voor de Volksgezond-

heid en Samenleving - macht en tegenmacht, zeggenschap 

voor burgers en professionals en erkenning van verschillen. 

Verantwoordelijkheid a� eggen werkt dan ook anders.

Burgers, professionals en andere betrokkenen de� niëren 

zelf de criteria, normen en richtlijnen waaraan zij moeten 

voldoen.

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker 

in een participatiesamenleving. Van ieder die dat kan, wordt 

gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 

leven en voor de omgeving. Zo voegen zij waarde toe aan 

hun eigen leven en ook aan de maatschappij als geheel. 

Koning Willem Alexander verwoordt deze boodschap in de 

troonrede van 2013.

Het doel van deze burgerparticipatie is de kloof tussen burger 

en politiek te verkleinen, de draagkracht van het beleid te 

vergroten door het meebeslissen van burgers en de sociale 

cohesie en de kwaliteit van het beleid te verhogen6.

Er wordt beoogd om participatie van alle burgers mogelijk 

te maken en te bevorderen: mensen zo lang mogelijk mee te 

laten doen aan eigen zorg en welzijn en aan de samenleving 

in het algemeen. Aan de participatie ligt een gewenste ver-

nieuwing van de verhouding tussen overheden, organisaties 

en burgers alsook de sociale structuren waarvan ze deel 

uitmaken ten grondslag (Vreugdenhil 2012)7.

De transformatie naar een participatiesamenleving is een 

zoektocht naar een andere cultuur, gedragen door overhe-

den, instellingen en burgers.

Het Zorglandschap richting 2020
Paradigmaverschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij

Met de opbouw van de verzorgingsstaat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de

organisatie van de zorg en de maatschappelijke ondersteuning sterk in de invloedsfeer van

de overheid gekomen. De overheid kreeg in deze domeinen een belangrijke taak bij het

organiseren van solidariteit tussen burgers. De overheid kreeg ook de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het heeft geleid tot een 

wijdverbreid stelsel van voor alle burgers toegankelijke voorzieningen, waarbij uiteindelijk

het probleem ontstond van de betaalbaarheid. Het leidde ook tot groeiende regelgeving,

bureaucratisering en stapeling van toezicht op toezicht. Het onderliggende gedachtegoed

was vooral gericht op het creëren van ordening, op het streven naar integraliteit en neutraliteit 

en geven van richting en legitimatie van handelen. Het heeft de Nederlandse gezondheidszorg 

op een internationaal hoog niveau gebracht.
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Verschuivende rol voor zorgaanbieders

Voor zorg- en welzijnsinstellingen betekent de komst van 

de participatiesamenwerking dat zij hun takenveld moeten 

heroverwegen, waarbij de vermaatschappelijking van zorg 

en welzijn centraal staat. Overheidstaken verschuiven naar 

het maatschappelijke middelveld. Organisaties moeten deze 

vermaatschappelijking een plaats geven in hun missie en

visie. Hiervan maken onderdeel uit het activeren van de eigen 

kracht van burgers, het bevorderen van eigen verantwoorde-

lijkheid, het ondersteunen van burgerinitiatieven.

Het is een fundamentele rol van organisaties om familie, 

vrienden, buurtbewoners, vrijwilligers en andere betrokkenen 

bij zorg en welzijn te betrekken: informele zorg.

Om deze informele zorg betrokken te houden moet deze 

aansluiten op een intrinsieke motivatie van zorg en welzijn-

sorganisaties (Vreugdenhil 2012). Hierbij hoort het stimuleren 

van burgerinitiatieven, het verbinden met de wijk;

kort samengevat het onderdeel zijn van de leefgemeenschap.

Organisatorische gevolgen van
vermaatschappelijking

Over een aantal jaren zijn zorgorganisaties niet meer

hetzelfde als nu. Het organisatielandschap moet zich

aanpassen aan de veelkleurigheid van de samenleving.

De veranderde samenleving vraagt om een grotere variëteit 

in zorg- en ondersteuningsactiviteiten en in plekken waar 

zorg wordt geboden. Organisaties voor hoogwaardige com-

plexe zorg blijven altijd noodzakelijk. Maar veel vraagstukken 

waar nu met een zorgoplossing op wordt gereageerd zullen 

anders worden beantwoord en ook door andere partijen.

Dit kunnen particuliere initiatieven zijn, maar ook nieuwe 

commerciële toetreders. Brancheorganisatie Actiz8 signaleert 

deze trends in haar visie op de zorg van morgen. Sommigen 

(grote) organisaties zullen bijvoorbeeld kleine � exibele doch-

terorganisaties oprichten, al dan niet in allianties met andere 

dienstverleners. Van zorgaanbieders vraagt dit dat zij over 

de grenzen van hun eigen organisatie heen durven kijken 

en deze grenzen niet heilig verklaren. 

Zeker in krimpgebieden - het onderwerp van dit boekje -

zal toekomstbestendige zorg vragen om positie in te nemen 

in de lokale gemeenschap, te verbinden met lokale partijen 

en vanuit de met elkaar verbonden problematiek van leef-

baarheidsvraagstukken oplossingen te zoeken. Ook vraagt 

het om een samenhangende visie op leefbaarheid, waar-

aan het gedachtegoed ten grondslag ligt dat mensen oud 

moeten kunnen worden in hun eigen leefgemeenschap en 

zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Zorg, 

begeleiding en ondersteuning worden daarmee schakels

in de levensloop van mensen. 

Deze visie vraagt ook om een ander perspectief van kijken 

naar zorg. Dit andere perspectief is de sociale benadering. 

Deze benadering is ontwikkeld door professor Anne-Mei 

The, onder andere in samenwerking met de Kwadrant-

Groep en andere zorgorganisaties9 en 10. De sociale benade-

ring gaat uit van het perspectief van mensen in de context 

van hun dagelijkse leven. De kern ervan is dat niet de ziekte 

centraal staat, maar vooral de gevolgen die de ziekte heeft 

op het sociale leven en mentaal welbevinden.

Zo verschuift de traditionele aandacht van het medische 

domein (er verandert iets fysiek en er is zorg nodig) naar 

het psychologische domein (hoe om te gaan met de ziekte)

en het sociale domein (hoe wordt dit een plaats gegeven

in de sociale context, de samenleving).

Ook de overheid, � nanciers, zorg- en welzijnsorganisaties, 

woningbouwcorporaties en andere betrokken partijen 

hebben een verantwoordelijkheid voor het vraagstuk van 

de leefbaarheid en daarmee voor het behoud van zorg in 

krimpgebieden. 

Wij vragen aandacht voor het spanningsveld tussen het 

collectieve en het individu, speci� ek in krimpgebieden. Want 

daar is de gevraagde diversiteit en maatwerk voor mensen 

in combinatie met een gefragmenteerde � nanciering een 

recept voor uitholling en kaalslag.
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Maatschappelijke organisaties door de jaren heen

 - Particulier initiatief: de meeste organisaties hebben hun

  wortels in de gemeenschap.

 - De verstatelijking: halverwege de vorige eeuw werd de rol van   

  de overheid sterker. Ambities van de overheid werden als

  doelen opgelegd aan maatschappelijke organisaties.

 - Liberalisering en marktwerking: de werkwijze van het bedrijfs-  

  leven werden de norm voor maatschappelijke organisaties en   

  zorgde voor concurrentie. 

 - De vermaatschappelijking: actieve  burgers en sociale onder- 

  nemers starten initiatieven om de wereld te verbeteren.

  Nieuwe maatschappelijke initiatieven, zorgcoöperaties en

  vrijwilligers die door bezuinigingen van de overheid zelf het   

  buurthuis exploiteren.
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Deel 2.
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Groei inwoners 75 jaar en ouder
[%, 2017-2030]

Krimp inwoners van 25 tot 65 jaar
[%, 2017-2030]

Vanuit het perspectief van de gezondheidszorg zijn er drie 

elementen in krimpregio’s relevant. Het eerste element is de 

krimp van de beroepsbevolking, gedreven door een dalend 

geboortecijfer, vaak in combinatie met migratie naar de 

(rand)stad. Deze zogenoemde ontgroening heeft tot gevolg 

dat er minder mensen werken waardoor de economie en 

bedrijvigheid afneemt. Het vertrek van juist de meer hoog-

opgeleide burgers versterkt dit fenomeen.

Tweede relevant element voor de gezondheidszorg is de

vergrijzing. Het aantal ouderen groeit in de meeste krimp-

regio’s sneller dan in de rest van Nederland. Zo bestaat er

in Friesland op het niveau van gemeenten een duidelijk

negatief verband tussen de groei van de totale bevolking en 

de groei van het aantal 75+’ers. Ofwel: hoe meer vergrijzing, 

hoe minder de groei van de totale bevolking (en andersom). 

Derde element is de lagere ervaren gezondheid dan in de 

rest van Nederland. Uit onderzoek van het RIVM (Gezond-

heid in krimpregio’s, 2014) blijkt dat 24% van de mensen uit 

krimpregio’s zich niet gezond voelt, tegenover 19% in de rest 

van Nederland. Er is daardoor meer behoefte aan en urgentie 

tot goede en toegankelijke gezondheidszorg in deze gebieden.

De exacte verschijningsvorm van krimp is divers: de ene regio 

krimpt sneller dan de andere en ook het vergrijzingstempo 

verschilt. De gemene deler is het (dreigende) vertrek van 

voorzieningen en het risico op een vicieuze cirkel: de leef-

baarheid neemt af waardoor mensen vertrekken, waardoor 

de leefbaarheid nog verder afneemt, enzovoort.

Veel gemeenten in Friesland krijgen in de komende jaren

te maken met een krimpende bevolking in combinatie met 

snelle vergrijzing. Er is in het algemeen een trek naar de

steden in de regio, waardoor veel gemeenten fors krimpen 

(10% of meer tot 2030) terwijl het aantal ouderen fors stijgt 

(40% of meer tot 2030). Dit maatschappelijke vraagstuk is

ook voor de gezondheidszorg urgent.

Goede zorg in tijden van krimp11

De diverse verschijningsvormen van krimp

In Nederland is er inmiddels veel geschreven en nagedacht over krimpgebieden.

De meest zichtbare vorm van krimp is een daling van het aantal inwoners. Krimpgebieden 

liggen veelal aan de randen van Nederland, zoals in Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg 

en Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook in delen van Friesland krimpt de bevolking.

Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden
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Krimp veroorzaakt een dilemma voor
zorgaanbieders

Goede en toegankelijke gezondheidszorg is in krimpgebie-

den belangrijk om de leefbaarheid op niveau te houden. 

Zorgaanbieders staan hierbij echter voor een dilemma:

de bedrijfseconomische werkelijkheid staat op gespannen 

voet met de maatschappelijke opdracht. De oorzaak ligt

(a) in de consequenties van krimp voor zorgaanbieders

en (b) in de fragmentatie en concurrentie binnen de gezond-

heidszorg zelf.

De consequenties van krimp voor zorgaanbieders zijn fors. 

Door de ontgroening krimpt de beroepsbevolking en is 

het moeilijk om goede medewerkers te vinden. De huidige 

arbeidsmarktsituatie verergert dit probleem. Dit terwijl de 

vraag naar en complexiteit van zorg toeneemt door de snelle 

vergrijzing. De relatief lage ervaren gezondheid maakt de 

uitdaging des te groter.

Tegelijkertijd leidt de wijze van organisatie van de gezond-

heidszorg tot fragmentatie en bedrijfseconomische concur-

rentie die voor krimpgebieden ongewenst is. De fragmentatie 

van � nanciering voor zorg aan ouderen is zichtbaar in de 

splitsing in drie wetten: langdurige zware zorg via de wet 

langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging via de zorgverzeke-

ringswet (Zvw) en begeleiding en huishoudelijke hulp via

de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Elke

� nancier heeft een eigen inkoopbeleid, met als gevolg

dat zorgaanbieders in dunbevolkte gebieden al snel langs 

elkaar heen werken. Door op kleine schaal te werken vanuit 

de eigen � nanciering is de kwaliteit en doelmatigheid lager.

Daarbij komt de afscha�  ng van lichte indicaties voor het 

verzorgingshuis. In dunbevolkte krimpgebieden heeft dit 

grote gevolgen. In dorpen staan kleine verzorgingshuizen.

Als 30 tot 50% van de bewoners geen indicatie voor zorg 

meer kan krijgen dan valt de � nanciële basis onder de voor-

zieningen in de gehele locatie weg. Leegstand en sluiting 

dreigt, zeker als het gaat om een oude locatie. Want wie gaat 

er nog met een horizon van 30 jaar investeren in een pand 

met zulke onzekere (demogra� sche) vooruitzichten?

Gevolg van krimp in de regio en fragmentatie in de � nancie-

ring is dat de exploitatie van de zorg onder water komt te 

staan. De eerste re� ex is dan het korte termijn perspectief 

op de eigen bedrijfsvoering en het eigen belang in plaats van 

het zoeken naar een gemeenschappelijke deler gericht op 

de lange termijn. Als iedereen – gemeenten, zorgaanbieders, 

lokale initiatieven – in het eigen straatje blijft doorlopen

dan zullen de verliezen in krimpregio’s zich opstapelen en

is uitholling van beschikbaarheid en verschraling van voor-

zieningen het logische gevolg. 

Het is daarom een gezamenlijke maatschappelijke opdracht 

om naar een begaanbare nieuwe weg te zoeken. Hoe kan 

deze route eruit zien?

Oplossing ligt in integrale zorg; door en
met de gemeenschap

Om integrale zorg in krimpgebieden te bieden is - zoals 

gezegd - lange termijn samenwerking nodig tussen burgers, 

zorgorganisaties, � nanciers en andere betrokkenen. Deze 

samenwerking is nodig om vanuit alle kennis en ervaring

te komen tot een duurzaam model waarin burgers vanuit 

een integrale visie goede zorg ontvangen, georganiseerd 

vanuit één gezamenlijk organisatiemodel zonder � nanciële 

schotten. Dus geen concurrentie, maar samenwerking.

Geen fragmentatie, maar integratie. En in parallel met 

de beschrijving van maatschappelijke trends eerder in 

dit boekje: minder individu en meer gemeenschapszin. 

Behouden van goede zorg kan, als alle betrokkenen hun 

schouders eronder zetten en vanuit de behoefte van de 

gemeenschap tot nieuwe oplossingen komen. Dat is zeker 

niet eenvoudig, maar meer nodig dan ooit. En de praktijk 

op diverse plaatsen bewijst ook dat het kan.

Hoe ziet dat integrale model er dan
precies uit?

Dat hangt af van de wensen, behoeften en mogelijkheden 

van de lokale gemeenschap. Er is niet één oplossing. Er is 
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wel een aantal terugkomende elementen in de vormgeving 

van goede zorg in krimpgebieden: 

1. Vanuit samenwerking met lokale gemeenschap komen   

 tot een gedragen zorgvisie

2. Verbreding van het medische naar het sociale perspectief

3. Integratie van zorg, welzijn en wonen  

Het eerste element is de manier van werken. Zorgaanbieders 

hebben een meer dienende rol en werken nauw samen met 

de lokale gemeenschap om vanuit een gezamenlijke visie 

te komen tot een toekomstbestendige vormgeving van de 

gezondheidszorg in de regio. Deze nieuw rol van zorgaan-

bieders sluit aan bij de eerder beschreven maatschappelijke 

veranderingen. Traditionele instituties in de huidige vorm 

hebben hun langste tijd gehad en er is maatschappelijke 

innovatie nodig om nieuwe vormen van zorg en gemeen-

schapszin tot stand te brengen. Voor zorgorganisaties

betekent dit: dienen vanuit een gemeenschappelijk belang 

in plaats van bepalen vanuit een organisatiebelang.

Het tweede element is de zorgvisie. De aandacht voor 

psychosociale en sociale vragen is minstens zo belangrijk 

als het zorginhoudelijke of medische perspectief. Dit besef 

dringt steeds meer door in de gezondheidszorg. 

Het derde element is de integratie van intra- en extramurale 

zorg, in verbinding met de lokale gemeenschap en huisart-

sen. Integrale zorg betekent dat de keten aan elkaar wordt 

verbonden. Integrale zorgteams bieden alle zorg, ongeacht 

de � nanciering. Zo kan de zorg vanuit één visie en belang 

werken aan het verbeteren van de leefbaarheid. Juist ook 

voor investeringen in een passende intramurale voorziening 

is deze integratie belangrijk. Integratie van zorg op het plat-

teland is dé manier om voorzieningen op termijn in de lucht 

te houden met goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten.
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Populatiebekostiging, lange termijn
perspectief en inzicht in uitkomsten

De huidige fragmentatie in � nanciering en jaarlijkse inkoop-

rondes van diverse zorgvormen bevordert het komen tot

een gezamenlijke vormgeving van zorg in krimpregio’s niet. 

Om de stap naar goede gezondheidszorg in krimpregio’s

te maken, zien wij drie randvoorwaarden in de afspraken

met � nanciers: 

- één populatie-gebonden budget voor de � nanciering   

 van zorg aan ouderen, 

- een lange termijn horizon van vijf tot tien jaar en 

- gezamenlijk inzicht in de kwaliteit van leven van ouderen.

Populatiebekostiging bij voorkeur in een experimenteer status 

is nodig om prikkels van concurrentie uit te schakelen en 

verregaande samenwerking of integratie te bevorderen. Dit 

vergt het samenvoegen van budgetten voor huishoudelijke 

hulp en begeleiding in de Wmo, de wijkverpleging en het 

eerstelijnsverblijf in de Zvw en de langdurige ouderenzorg 

in de Wlz. Door de � nanciering bij elkaar te brengen, kunnen 

de organisaties in de regio een geïntegreerd team vormen en 

de zorg voor een cliënt zo veel mogelijk met een kleinschalig 

team bieden.

Tweede randvoorwaarde is een lange termijn afspraak.

Het vergt tijd en onderling vertrouwen om tot een nieuwe 

gezamenlijke inrichting van zorg, wonen en welzijn te komen. 

Ook zijn er vaak langere termijn investeringen nodig die in 

een krimpgebied alleen mogelijk zijn bij voldoende lange 

termijn commitment en � nanciële zekerheid. Bloemen heb-

ben tijd nodig om tot volle bloei te komen. Een lange termijn 

afspraak zorgt voor de nodige ruimte om te leren en samen 

te investeren in innovatie.

De derde randvoorwaarde is gezamenlijk inzicht in maat-

schappelijk resultaat. Maatschappelijk resultaat gaat vooral 

om ervaren kwaliteit van leven van ouderen en de mate 

waarin ouderen toegankelijkheid van zorg ervaren. Dit geza-

menlijke inzicht is nodig om continue te leren en waar nodig 

bij te sturen als resultaten achterblijven. Zo houden alle 

betrokkenen zicht op waar het om gaat: de best mogelijke 

kwaliteit van leven voor ouderen. 
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Een leven lang op Ameland
Een Amelander is blij met het geluid van de scheepstoeter van de veerboot, dan verlaat je

het vasteland en ga je terug naar het eiland, terug naar huis waar je vrijheid en ruimte bijna 

kunt ruiken. Een eigen gemeenschap met vertrouwde namen, Kievit en Nobel…

Ouderen maken deel uit van deze krachtige gemeenschap en willen daar zo lang mogelijk

aan deelnemen. Ook als zij in een meer kwetsbare fase van hun leven terecht komen.

De gemeenschap wil er aan bijdragen dat voor ouderen  deze  levensfase betekenisvol is.

Of zoals een raadslid bij het agendapunt ouderenzorg in de gemeenteraad van Ameland het 

verwoordde: ‘wij willen er voor zorgen dat mensen met dementie in hun laatste levensfase op 

het eiland kunnen blijven en niet naar het vasteland hoeven voor zorg en ondersteuning’. 

Een leven lang op Ameland is een actuele casus waaruit blijkt dat samenwerking kan leiden 

tot een gezamenlijke nieuwe invulling van zorg in krimpgebieden.

Visie op ouderenzorg

> zorg in de eigen omgeving

De zorgorganisatie biedt zorg, begeleiding en behandeling 

bij mensen thuis, er wordt gewerkt met kleinschalige zorg-

teams met deskundige medewerkers die zorg en onder-

steuning leveren.

De teams dragen er aan bij dat ouderen langer zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen. De medewerkers sluiten aan 

bij de hulp en ondersteuning die familieleden en vrienden 

bieden. Zij besteden aandacht aan dit sociale netwerk en 

ondersteunen de mensen daarin. Er wordt veel van mantel-

zorgers gevraagd, de professionele medewerkers hebben 

daarvoor aandacht en staan mantelzorgers bij met hun

expertise.

Deze visie betekent voor Ameland dat de steeds grotere 

groep mensen met dementie en andere kwetsbare en chro-

nisch zieke ouderen door de zorgaanbieders op Ameland 

(de KwadrantGroep en Thuiszorg het Friese Land) samen 

met de gemeente Ameland en de woningbouwvereniging 

een veilige zelfstandige woonomgeving geboden wordt, met 

de mogelijkheid tot ontmoeting met anderen.

Als mensen door hun intensieve zorgbehoefte echt niet meer 

zelfstandig kunnen wonen, is er een veilig en vertrouwd thuis 

in een kleinschalige woonzorgvoorziening.

In iedere fase van het zorgproces worden mensen gestimu-

leerd om deel uit te blijven maken van de lokale gemeen-

schap. 

> sociale benadering

De cliënten worden tegemoet getreden vanuit het principe 

van de sociale benadering.

De psychologische en sociale problematiek is namelijk 

minstens zo belangrijk als de aandacht die gegeven wordt 

vanuit zorginhoudelijk of medisch perspectief.  Door toe-

nemende kwetsbaarheid en daardoor groeiende zorgvraag 

veranderen sociale relaties. Dat is vaak ingrijpend voor 

cliënten en mensen in hun directe omgeving. De zorg-

professionals zetten naast hun professionaliteit, ook hun

menselijkheid in om nabij te kunnen zijn.
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> integraal zorgconcept

De vraag van de cliënt is het uitgangspunt en zorg en onder-

steuning worden volledig op elkaar afgestemd. De vraag van 

de cliënt wordt niet in taken opgedeeld waardoor er veel 

aandacht nodig is voor afstemming en er mogelijk fouten

bij de overdracht gemaakt kunnen worden. De vraag van 

de cliënt wordt als geheel afgehandeld, er is sprake van 

integrale zorg (een totaalpakket aan zorg en welzijn) vanuit 

één keten. Daarmee vervagen grenzen tussen welzijnswerk 

en extramurale-  en intramurale zorg. De samenwerking met 

de huisartsen en de paramedici is cruciaal. De samenhang 

tussen het sociale-, het zorg- en medische domein wordt 

versterkt.

Visie op de organisatie

> duurzaam en doelmatig

Op dit moment zijn twee organisaties op Ameland werk-

zaam in de ouderenzorg, in een klassieke taakverdeling: 

de KwadrantGroep is voornamelijk intramuraal werkzaam 

in De Stelp en Thuiszorg Het Friese Land is de extramurale 

speler.

Als de zorg georganiseerd wordt vanuit de cliëntvraag, dan 

vervagen de grenzen tussen beide zorgorganisaties en alle 

andere aanbieders van zorg en welzijn. Een cliënt die thuis 

ondersteund wordt kan bij een tijdelijke tegenslag opge-

nomen worden in De Stelp en keert na enige tijd terug naar 

huis en de daar te bieden thuiszorg. Thuiszorg, huishoude-

lijke hulp, wijkverpleging, palliatieve zorg en welzijn wordt 

voor het hele eiland vanuit één organisatie geleverd.

Naast deze inhoudelijke reden, vanuit de cliënt,  is er nog 

een argument om de ouderenzorg op Ameland te concen-

treren in één organisatie. De schaal van de ouderenzorg

op Ameland is gering en wil het mogelijk blijven een totaal-

pakket aan zorg te kunnen (blijven) bieden, inclusief de 24 

uurszorg, thuis of in een verpleeghuissetting, dan is samen-

werking tussen de organisaties een voorwaarde.

Samenwerking maakt ouderenzorg op Ameland duurzaam, 

voor nu en in de toekomst en maakt het bovendien moge-

lijk zorg en ondersteuning doelmatig in te zetten.

> zelfstandige werkgemeenschap

De ouderenzorg op Ameland wordt ondergebracht in een 

zelfstandige werkgemeenschap, zo dicht mogelijk bij de 

cliëntvraag. De onontbeerlijke samenwerking met de zorg-

partners, het welzijnswerk, de artsen, paramedici en andere 

relevante partijen kan het beste op lokaal niveau gestalte 

krijgen.

> open naar het eiland

De organisatie voor ouderzorg op Ameland wil midden in 

de lokale samenleving staan en onderdeel van de gemeen-

schap, van het eiland, zijn. Traditionele grenzen van orga-

nisaties en instellingen blijken vaak barrières. Die moeten 

geslecht en het publieke belang van de ouderenzorg moet 

op een heldere en doorzichtige manier worden gediend. 

Samen met partners. Daarbij moet ook de samenwerking 

worden gezocht met initiatieven als de zorgcorporatie 

Ameland. 

> continuïteit door borging van moederorganisaties

In deze casus trekken de beide moederorganisaties,

Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep, zich

niet terug van Ameland, maar ze spelen een nieuwe rol.

De nieuwe organisatie zal langdurige huurverplichtingen 

aangaan voor de nieuw te bouwen woongroepen voor 

onder andere mensen met dementie. De gemeente

vraagt daarvoor een garantie van de moederorganisaties.

De KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land zijn

in overleg om te komen tot een passende vorm van

geformaliseerde samenwerking.

Visie op fi nanciering

Het gaat hier niet om de landelijke discussie over de be-

tekenis van marktwerking in de zorg. Voor de Amelander 

situatie is het duidelijk, marktwerking op de schaal van dit 

Waddeneiland leidt tot sub optimalisatie. Om ouderenzorg 

in al zijn facetten mogelijk te maken op het eiland, is samen-

werking een voorwaarde. Het recente rapport van de Raad 

voor Volksgezondheid en Samenleving ‘Zorgrelatie centraal. 
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Partnerschap leidend voor zorginkoop’ (oktober 2017) biedt  (oktober 2017) biedt  (oktober 2017)

daarvoor aanknopingspunten. In het rapport wordt een ander 

perspectief voor zorginkoop bepleit. Een perspectief dat de 

zorgrelatie tussen zorgverlener en cliënt centraal stelt en dat 

inzet op een partnerschap tussen inkoper en aanbieder.

Er zijn al initiatieven waarin inkopers met aanbieders voor 

meerdere jaren overeenkomsten zijn aangegaan over de ont-

wikkeling van het regionale zorgaanbod. 

 ‘De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wil dat 

dergelijke initiatieven voortgaan opdat ook innovatie en

preventie aan bod komen. De tijd is aangebroken dat

partijen als partners werken aan hun gemeenschappelijke 

opdracht: goede en doelmatige zorg’. 

Samen met de zorgverzekeraars moet deze gedachte vrucht-

baar gemaakt worden voor Ameland. In de komende periode 

wordt door de betrokken zorgorganisaties, de gemeente 

Ameland en de zorgverzekeraar de mogelijkheden onder-

zocht voor de zogenoemde populatiebekostiging.

Deze vorm van bekostiging biedt meer maatwerk voor de 

burger, er wordt daarbij meer gestuurd op resultaten in 

plaats van op productie, met als gevolg minder administra-

tieve lasten bij zowel gemeente als zorgaanbieder. Het geeft 

ook � exibele overgang tussen de verschillende types zorg 

(KPMG,De rol van populatiebekostiging in het Sociaal

Domein. Verder komen met de bedoeling centraal - 2016)10.

Wat vraagt het van de verschillende
actoren om te komen tot een ‘zorgbuurt’
op Ameland? 

De gemeenschap

De bereidheid om mede verantwoordelijk te zijn voor de 

ouderenzorg op het eiland.

De gemeente Ameland

Een bestuurlijke rol die past in de improvisatiemaatschappij. 

(Boutellier 2011 en 2015)11 en 12

In plaats van strakke kaderstelling en controlemechanismen, 

richting geven met thema’s en principes. De onzekerheid

tegemoet treden met vertrouwen, optimaal afstemmen

tussen de verschillende actoren, durven experimenteren.

De zorgverzekeraar 

Als partner zorg op het eiland mogelijk maken op een

innovatieve manier.

De eerste lijn

De inzet om samen met de professionals in de ouderenzorg 

en het welzijnswerk de beste zorg voor ouderen mogelijk te 

maken.

De zorgorganisaties

De bereidheid van bestuurders om hun institutionele

belangen te overstijgen en nieuwe organisatievormen te 

onderzoeken die passen in een netwerksamenleving.

De werkorganisatie

Er is een zorgorganisatie nodig die zo eenvoudig mogelijk is; 

een zelfstandige werkgemeenschap die voldoende moge-

lijkheden heeft om in te spelen op complexe vragen vanuit 

de omgeving.

Het ontwerp van proces- en klantgerichte organisaties kent 

vier principes: (Boonstra 2017)13

 - niet de afzonderlijke activiteiten worden centraal   

  gesteld, maar het hele proces waarin waarde voor

  de cliënt wordt toegevoegd.

 - het opvoeren van de interne regelcapaciteit.

  Wil de werkgemeenschap een samenhangend

  werkproces kunnen realiseren dat aansluit bij de

  klantbehoeften dat is er lokale regelruimte nodig.

  Dat kan door decentralisatie van bevoegdheden   

  vanuit de hiërarchie en vanuit staf- en hulpdiensten.
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 - het opvoeren van de externe regelcapaciteit.

  Bij het procesgericht organiseren zorgen de leden   

  van de werkgemeenschap zelf voor afspraken met   

  klanten en voor afstemming met externe partners.

 - de werkgemeenschap wordt optimaal ondersteund  

  door informatiesystemen.

De nieuwe rol van de ‘instituties’

De nieuwe rol van de instituties wordt het beste getypeerd 

door het nieuwe boek van auteur Wouter Hart ‘Anders 

vasthouden’ (2017)14. Loslaten zodat de werkgemeenschap 

ruimte heeft om te kunnen reageren op de lokale, com-

plexe zorgvragen. In verbinding blijven om continuïteit te 

bieden en kwaliteit te borgen. De nieuwe rol heeft de

volgende dimensies: (zie ook: Boonstra 2017).

 - Richting geven vanuit betekenisgeving

  Het verwoorden van een heldere visie waardoor

  professionals zich aangetrokken voelen.

  Het woorden geven aan waarom wij bestaan,

  waarvoor wij gaan, wat goed professioneel werk is.

  Het betekenisgeven aan de organisatie.

 - Coördineren vanuit vertrouwen

  Professionals hebben de ruimte om zelf de regie te

  nemen over hun eigen werkproces binnen de visie.

  Bestuurders vertrouwen erop dat professionals de 

  juiste inschatting kunnen maken over wat goed en

  nodig is.

 - Professioneel samenspel

  In de werkgemeenschap zijn veel inspanningen

  gericht op de ontwikkeling van de professionals die

  direct contact hebben met de cliënt. Visietrainingen,

  intervisie, begeleiding door coaches, re� ectie-

  gesprekken, dat zijn middelen die hierin passen.   

  Daarin faciliteert de moederorganisatie. 

De moederorganisaties bieden continuïteit. De werkge-

meenschap gaat verplichtingen aan die door de moederor-

ganisaties worden geborgd. De expertise die ontwikkeld is 

in bijvoorbeeld de Proeftuin Sociale Benadering Dementie 

over de omgang met dementie en de  principes van de

sociale benadering, kunnen worden ingezet in de organi-

satie op het eiland.

Zo ontstaat er een mooi samenspel tussen een zelfstandige 

werkgemeenschap die support krijgt van de moederorgani-

saties die niet loslaten, maar anders vasthouden.

En zo ontstaat voor de eilanders de mogelijkheid een leven 

lang op Ameland te wonen en een leven lang voorzien te 

zijn van goede zorg en ondersteuning. 

Voortgang van het project ‘Een leven lang
op Ameland’

De bestuurders en toezichthouders van de KwadrantGroep 

en van Thuiszorg Het Friese Land hebben zich geschaard 

achter de notitie ‘Een leven lang op Ameland’.

Op grond van demogra� sche gegevens is een inschatting 

gemaakt van de toekomstige zorgvraag op Ameland. De 

conclusie is dat er naast forse groei in de extramurale zorg, 

zo’n 60 plaatsen noodzakelijk zijn voor intensieve zorg.

Het plan is om een kernvoorziening in te richten voor 20 

cliënten met een intensieve zorgvraag, in een wat eerder 

een verpleeghuis werd genoemd. Daaromheen komt een 

� exibele schil voor nog eens 20 plaatsen voor mensen die 

ook aangewezen zijn op zorg maar met ondersteuning nog 

wel zelfstandig kunnen wonen. Deze wooneenheden zullen 

zo gebouwd worden dat als het nodig blijkt dat er meer 

plekken gewenst zijn voor de kernvoorziening, dat mogelijk 

is. Daardoor ontstaat de gewenste � exibiliteit.

In overleg met de huisartsen wordt er een aantal huisartsen-

bedden gerealiseerd.
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Het project is gebaseerd op het principe scheiden wonen- 

zorg. Dat wil zeggen dat de gemeente de voorziening gaat 

bouwen en de plekken van de kernvoorziening verhuurt aan 

de zorg organisatie op Ameland. Daarvoor is het noodzakelijk 

dat de organisatie voor ouderenzorg op Ameland een eigen 

rechtspersoon krijgt. Op andere plekken op het eiland wor-

den de overige 20 plaatsen gerealiseerd. Het gemeentelijk 

woning bedrijf verhuurt de plekken in de � exibele schil en

die op de andere dorpen op het eiland.

De gemeenteraad van Ameland heeft in principe ingestemd 

met  nieuwbouw op de plaats van het huidige woonzorg-

centrum De Stelp. Zij is ook akkoord met het principe van 

scheiden wonen en zorg. Er is een haalbaarheidsonderzoek 

verricht naar het project en onder bepaalde voorwaarden 

blijkt de huurprijs betaalbaar te zijn binnen voor de organi-

satie geldende NHC norm (normatieve huisvestingscompo-

nent). De huur van de woningen in de � exibele schil is laag 

gehouden en past binnen de gemeentelijke normen.

De verwachting is dat de formele besluitvorming in de

gemeenteraad van Ameland en die van de bestuurders van 

de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land en de 

goedkeuring van hun toezichthouders eind 2017/begin 2018 

gestalte krijgt.
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