
Wonen, welzijn en zorg van ouderen en mensen met beperkingen 

Sociaaldemocratische visie en eerste uitwerking (definitief concept van Werkgroep Visie) 

1. Langer leven 
De Nederlandse bevolking leeft steeds langer. Het aandeel 65+ groeit en vanaf 2015 is er 
een sterke toename van de 80-plussers. Tegelijkertijd worden mensen met een handicap 
ook ouder. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Westerse wereld. Het grootste 
deel van de ouderen ondervindt weinig problemen in deze levensfase maar een deel van 
hen kampt met chronische fysieke en psychische aandoeningen en ondervindt beperkingen. 
Ouderen, ook diegenen met beperkingen, willen voor het merendeel zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen en de regie houden over het eigen leven. Tegen deze achtergrond is het 
urgent dat we de gevolgen van Langer leven doordenken. Er is een realistische visie nodig 
op ouder worden en de gevolgen ervan.   

Een groot deel van de hedendaagse ouderen heeft een goede kwaliteit van leven. Zij zijn 
vitaal, hebben de regie over het eigen leven, onderhouden hun sociale netwerk, 
beschikken over een passende woning in een aantrekkelijke buurt, gaan uit enz. Ouder 
worden biedt hen mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen, zich te ontwikkelen en 
bij te dragen aan de samenleving. En wat ook belangrijk is: zij weten om te gaan met 
fysieke en psychische problemen en bereiden zich zo goed mogelijk voor op de meer 
kwetsbare periode in hun leven. Kortom: zij zijn zelfredzaam.  

Deze goede kwaliteit van leven en zelfredzaamheid  hangt sterk samen met de 
beschikbaarheid van maatschappelijke hulpbronnen, zoals goede opleiding, voldoende 
inkomen en een breed sociaal netwerk. Er zijn ouderen en mensen met beperkingen die 
het in dit opzicht minder hebben getroffen. Zij hebben weinig opleiding  en moeten met 
minder geld rondkomen. Zij hebben in hun leven maatschappelijke achterstand opgelopen 
en ondervinden daarvan ook op latere leeftijd de gevolgen. Hun leefsituatie en vooral hun 
gezondheid is minder goed. Zij leven niet alleen korter, maar kampen ook eerder en langer 
met chronische fysieke en psychische aandoeningen en beperkingen.  

Ouder worden gaat gepaard met een toenemende kans op kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid 
bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale 
tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 
(functiebeperkingen, opname, vroegtijdig overlijden) (SCP 2011). Iedere oudere kan in een 
kwetsbare situatie geraken, maar ouderen met sociaaleconomische achterstanden hebben 
minder mogelijkheden om de nadelige gevolgen ervan op te vangen. Kwetsbare ouderen 
zijn overwegend zeer oud, wonen alleen, zijn arm en hebben nauwelijks of geen netwerk; 
zij kunnen niet goed voor zichzelf opkomen, voelen zich niet veilig en ervaren 
bestaansonzekerheid in tal van opzichten.  

Ook mensen met een beperking verdienen extra aandacht. Ze willen net zoals iedereen 
naar vermogen volop meedoen in de samenleving. Wanneer zij ouder worden gaan deze 
beperkingen steeds zwaarder wegen. Dit vraagt om een ander en intensiever woon-, 
begeleidings- en zorgaanbod.  

Langer leven is een goede ontwikkeling, maar het is tegelijkertijd een complexe 
maatschappelijke opgave om ouderen en mensen met beperkingen kwaliteit van leven te 
bieden. Burgers, maatschappelijke instellingen en overheden moeten hiervoor op allerlei 
terreinen intensief samenwerken. Echter, het is volgens de sociaaldemocratie uiteindelijk 
de overheid die bestaanszekerheid voor allen garandeert. En dit geldt zeker voor 
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kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen. Wanneer solidariteit en sociale 
rechtvaardigheid de leidende waarden zijn, mogen ouderen en mensen met beperkingen 
verwachten dat zij kunnen terugvallen op een collectief maatschappelijk vangnet. Dat is 
de kernopdracht aan de sociaaldemocratie.   

2. Fatsoenlijk bestaan 
Tot een aantal decennia geleden verhuisden ouderen als vanzelfsprekend naar aangepaste 
huisvesting en verzorgingshuizen en woonden mensen met beperkingen in grote getale in 
intramurale voorzieningen en allerlei andere woonvormen. Deze voorzieningen boden hen 
een veilige woning en woonomgeving in combinatie met zorg, al was het vaak niet ideaal. 
Met de toename van welvaart en emancipatie willen ouderen en mensen met beperkingen 
vaker zelfstandig blijven wonen en in aansluiting op deze trend heeft de overheid in de 
afgelopen jaren verzorgingshuizen gesloten en een scherpe scheiding tussen wonen en zorg 
doorgevoerd. Dit zelfstandig wonen gaat in veel gevallen goed, met hulp van formele en 
informele zorg en met aanpassingen aan de woning. Er is echter een groeiende groep van 
kwetsbare ouderen en gehandicapten die niet weet op wie ze kunnen terugvallen, wanneer 
het minder goed gaat. Dat schept onzekerheid bij henzelf, maar evenzeer bij 
mantelzorgers en professionals die bij hen aan huis komen. 

Een fatsoenlijk bestaan heeft betrekking op tal van aspecten van de leefsituatie. Het gaat 
uiteraard over voldoende inkomen, maar ook en misschien nog wel meer over sociale 
contacten, een gevoel van veiligheid, een als goed ervaren gezondheid , een geschikte 
woning, een prettige woonomgeving, toegang tot allerlei voorzieningen en een gevarieerde 
tijdsbesteding. Het belang van deze aspecten varieert per persoon en/of groep, omdat 
mensen onderling sterk verschillen wat betreft behoeften en verwachtingen. Er zijn dus 
velerlei factoren en achterliggende voorwaarden die samen een fatsoenlijk bestaan 
garanderen. Om de leefsituatie van achterblijvende groepen te verbeteren is dan ook een 
samenhangende aanpak nodig, die op veel vlakken een intensief samenspel vraagt tussen 
overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. De belangrijkste dimensies van en 
condities voor een fatsoenlijk bestaan komen in het volgende aan de orde.   
  

3. Sociale netwerken  
Kwetsbare ouderen en ook andere groepen met meerdere fysieke en psychische problemen 
hebben extra steun nodig vanuit hun sociale omgeving. Het is belangrijk dat zij in contact 
blijven met mensen in hun omgeving, activiteiten ondernemen en op deze manier hun 
sociale netwerk in stand houden of versterken. Hiervoor is de inzet van vrijwilligers en 
professionals nodig; samen weten zij deze groep te bereiken met sociale begeleiding, 
goede dagbesteding en opvang als het thuis niet meer gaat.  
Er is een sterke sociale basis nodig om het langer zelfstandig wonen van ouderen en 
mensen met beperkingen mogelijk te maken. De PvdA wil deze sociale basis versterken, 
professioneel ondersteunen en op deze manier een includerende samenleving tot stand 
brengen. Dat is een samenleving, waarin  mensen naar elkaar omkijken, veel vrijwilligers 
actief zijn en waarin kwetsbare mensen om hulp durven te vragen. Het mag geen schande 
zijn om een beroep te doen op de mensen om je heen. Het afhankelijkheidstaboe moet 
worden doorbroken. Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat kwetsbare mensen 
vereenzamen en marginaliseren. 

4. Mantelzorg 
Een bijzonder onderdeel van de sociale basis voor kwetsbare mensen is de mantelzorg en 
in het bijzonder partnerzorg.  Mantelzorgers maken het adagium van zorgen voor elkaar 
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waar, niet zelden ten koste van eigen gezondheid en welzijn. Het langer zelfstandig wonen 
en regie blijven voeren over het eigen leven is alleen op grote schaal te realiseren 
wanneer kwetsbare mensen op structurele wijze hulp krijgen van familieleden of anderen 
die de rol van mantelzorger op zich nemen. En dat dreigt in de toekomst een probleem te 
worden, omdat het aantal beschikbare mantelzorgers per hulpbehoevende slinkt.  

De samenleving en ook de sociaaldemocratie moeten meer oog krijgen voor de belangen en 
behoeften van de huidige mantelzorgers. Dit betekent erkenning van de cruciale rol van 
mantelzorgers en stevige ondersteuning. Onderdelen hiervan zijn: erkenning  als partner in 
de zorg, scholing en mentale ondersteuning, de combinatie met betaald werk faciliteren, 
dagbesteding en respijtzorg organiseren ter ontlasting van de mantelzorger en overbodige 
bureaucratie rond professionele dienstverlening terugdringen.  Een apart aandachtspunt is 
het inzetten van technologische hulpmiddelen, die het mogelijk maken bepaalde 
mantelzorgtaken te verlichten en op afstand te vervullen. Urgent is het stimuleren van 
vrijwilligers en in het bijzonder vitale ouderen om mantelzorgtaken op zich te nemen. 

5. Passende huisvesting 
Een passende woning in een veilige buurt is een onmisbaar element van een fatsoenlijk 
bestaan. Veel ouderen en ook mensen met beperkingen slagen erin deze basale behoefte 
te vervullen. Zij wonen prima en willen niet verhuizen en als ze willen verhuizen, zoeken 
ze een woning in de eigen wijk. Deze terughoudendheid kan echter ook voortkomen uit het 
besef dat er weinig alternatieven in de directe omgeving zijn en de rompslomp van 
verhuizen (te) groot is. Om deze latente verhuisbehoeften in kaart te brengen zijn 
bewustwordingsgesprekken nodig met (groepen) ouderen en mensen met beperkingen. Op 
basis van zo’n kwantitatieve en kwalitatieve verkenning bij de doelgroep per dorp of wijk 
kan een woonprogramma worden geformuleerd dat aansluit bij de maatschappelijke vraag.  

Het vinden van geschikte huisvesting is extra moeilijk voor kwetsbare mensen met weinig 
financiële middelen die huren of een goedkope eigen woning bezitten. Het is gewenst, dat 
zij via het systeem van woningtoewijzing  en/of financiële subsidieregelingen een reële 
kans krijgen op de krappe woningmarkt. Dat is in het van belang van deze kwetsbare 
groepen, maar het bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt.   

De woningmarkt stagneert op het moment, onder meer omdat alternatieven voor ouderen 
ontbreken. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat ouderen en in mindere mate mensen 
met beperkingen steeds vaker zelf het initiatief nemen tot nieuwe woon(zorg)vormen, 
bijvoorbeeld als substituut van het verdwenen verzorgingshuis en zijn aanleunwoningen. 
De realisatie van dergelijke (coöperatieve) beschermde woonvormen zijn nu te veel 
afhankelijk van de markt. Om volume te krijgen en de nieuwe woon(zorg)vormen breed 
toegankelijk te maken zouden gemeenten dergelijke initiatieven moeten bevorderen via 
hun ruimtelijk beleid en grondbeleid. Daarnaast kunnen woningbouwcorporaties hierin een 
rol van betekenis spelen, wanneer zij daarvoor weer de ruimte krijgen.  

6. Veilige woonomgeving  
De actieradius van ouderen en mensen met beperkingen neemt af met het vorderen van de 
leeftijd. Daarom staan de voor ouderen en mensen met beperkingen geschikte woningen 
idealiter in een veilige en goed toegankelijke woonomgeving, die uitnodigt tot bewegen en 
ontmoeten en ruimte biedt voor essentiële voorzieningen, variërend van eerstelijnszorg en 
supermarkt tot geschikt straatmeubilair met rustpunten . Het creëren van deze 
zogenaamde woonservicezônes maakt het langer zelfstandig wonen tot een reële optie 
voor kwetsbare mensen. Zij kunnen gerealiseerd worden door het bouwen van nieuwe 
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woonbuurten en via herinrichting van buurten waar veel ouderen en mensen met 
beperkingen wonen. 

7. Participeren in de samenleving 
Voor burgers met een beperking die in het volle leven staan is participatie in de 
samenleving van groot belang naast passende huisvesting en een veilige woonomgeving. 
Professionele ondersteuningsorganisaties en bedrijven spelen hierin een rol door passend 
werk te organiseren of te begeleiden naar werk bij bedrijven, gebruik makend van onder 
meer de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Daarnaast zijn burgers met een 
beperking ook inwoners met culturele en sportieve interesses. Maatschappelijke 
organisaties hebben de verantwoordelijkheid deze groepen te laten meedoen. Ook zouden 
burgers met beperkingen moeten kunnen rekenen op de steun van de overheid en in het 
bijzonder gemeenten als het gaat om bijvoorbeeld culturele en sportieve activiteiten. Een 
actief inclusiebeleid is nadrukkelijk ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

8. Fragmentatie van welzijn en zorg 
De toegankelijkheid van de zorg (financieel en qua voorziening) is internationaal gezien in 
Nederland goed geregeld. Maar analyses van de huidige zorgverlening aan kwetsbare 
mensen brengen telkens aan het licht, dat de zorg onvoldoende aansluit bij de vraag en 
lang niet altijd sprake is van persoonsgerichte zorg.  Daarvoor zijn verschillende redenen 
aan te voeren:  

a. In de eerste plaats is de gezondheidszorg sterk gespecialiseerd. De diverse 
beroepsbeoefenaren hebben een eigen professionele cultuur, hanteren tal van eigen 
richtlijnen, protocollen en uitvoeringsvoorschriften, ontstaan vanuit de behoefte 
om effectief te zijn en risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. De keerzijde hiervan 
is dat de handelingsmogelijkheden worden ingeperkt, de (medische) zorg 
gefragmenteerd wordt verleend, de afstemming tussen de verschillende domeinen 
te wensen overlaat en de ketenzorg op veel gebieden onderontwikkeld is. Er is een 
gebrek aan regie over de beroepsgrenzen heen, zowel op het niveau van de 
individuele case  

In het verlengde hiervan verlopen indicatiestelling en verwijzing vaak moeizaam of 
helemaal niet goed. De betrokken professionals hanteren de spelregels van de eigen 
beroepsgroep en houden onvoldoende rekening met het meervoudige karakter van 
een bepaalde zorgvraag. De regierol in de zorgverlening door meerdere 
specialismen ontbreekt. Dit knelt extra bij multimorbiditeit.  

b. De zorg is onvoldoende ingebed in het grotere geheel van de ondersteuning  die 
professionals van diverse herkomst, familieleden en vrijwilligers aan kwetsbare 
mensen bieden. De afstemming tussen medisch specialismen, tussen zorg en welzijn 
en tussen professionals en informele hulp blijkt telkens weer wrijfpunten op te 
leveren.  

c. De verschillende financieringssystemen bevestigen de scheidslijnen in het 
professionele veld van welzijn en zorg en leiden tot fragmentatie in de zorg en 
dienstverlening; daarnaast belemmeren de financiële spelregels een de toewijzing 
van hulp en leiden tot zorgmijding.  

d. De marktwerking knipt de zorg op in aparte producten die worden aanbesteed en/
of ingekocht bij verschillende zorgorganisaties. Dit versterkt de bestaande 
fragmentatie in de zorg en bedreigt ook de continuïteit van zorg.  
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De centrale vraag is hoe deze fragmentatie en het gebrek aan afstemming en 
samenwerking op het terrein van welzijn en zorg het beste kunnen worden aangepakt.   

9. Waarde gedreven zorg 
Zoals in het laatste landelijke verkiezingsprogramma is vastgelegd, ziet de PvdA de zorg als 
een publieke taak. De PvdA wil af van de marktwerking in de zorg en wil de zorg 
verbeteren door samenwerking en niet door concurrentie. De sociaaldemocratie ziet vindt 
dat burgers en het in het bijzonder kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen, zeker 
moeten kunnen zijn van goede, passende en vrij toegankelijke zorg, zonder financiële 
drempels en lange wachtlijsten. Dat maakt deel uit van een fatsoenlijk bestaan. Dergelijke 
zorg wordt door waarde gedreven: de bevordering van gezondheid en welzijn, door middel 
van geïntegreerde en persoonsgerichte zorg. Professionals richten zich daarbij op het 
welzijn van cliënten en/of en kijken telkens over hun beroepsgrenzen heen om te doen 
wat nodig en verantwoord is. En deze zorg komt tot stand in samenspraak tussen cliënt/
patiënt en hulpverlener. Zorg wordt verleend vanuit de relatie hulpvrager-hulpverlener; 
binnen die relatie kan gewikt en gewogen worden om tot de beste beslissing te komen. 

Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg vereist ten eerste samenwerking tussen en binnen 
de sociale, geneeskundige en verpleegkundige domeinen. Concurrentie en marktwerking 
werken daarbij belemmerend. De zorg wordt georganiseerd rondom de kwetsbare ouderen 
en mensen met beperkingen, zeker in de eerste lijn. Er is een zorgnetwerk nodig, waarin 
de behoeften en belangen van cliënten centraal staan. In dit netwerk maken cliënten en/
of hun vertegenwoordigers duidelijke afspraken over de taakverdeling tussen hulpverleners 
onderling en tussen hulpverleners en informele zorg, de regievoering, mandaten en 
informatie-uitwisseling. Financiële en culturele beletselen voor deze samenwerking 
worden uit de weg geruimd. 

Een tweede voorwaarde voor geïntegreerde en persoonsgerichte zorg is handelingsruimte 
voor de professionals, opdat  zij hun werk kunnen uitvoeren op basis van kennis en 
ervaring. Daarbij gelden twee ijkpunten: kwaliteit van het werk en het belang van de 
individuele cliënt of patiënt. Het verwerven van de noodzakelijke ruimte is zowel een zaak 
voor de beroepsbeoefenaren als voor de overheid. De overheid bepaalt op hoofdlijnen de 
doelstellingen en de financiële kaders; zij zou zich minder intensief met de uitvoering 
moeten bemoeien. Zo’n benadering krijgt alleen politiek draagvlak, wanneer de 
samenleving vertrouwen heeft in de professionaliteit van de verschillende beroepsgroepen. 
Dit vertrouwen maakt het ook mogelijk de verantwoordingsprocedures te vereenvoudigen 
en de administratieve lasten terug te dringen.  

De derde voorwaarde betreft de aansturing van het geheel van zorg. Wanneer zorg 
daadwerkelijk een publieke zaak is, moet de bestuurlijke structuur hierop zijn afgestemd. 
Dit betekent dat het openbaar bestuur op alle niveaus de inhoudelijke, juridische en 
financiële kaders bepaalt en in samenspraak met beroepsbeoefenaren en burgers en/of 
patiënten prioriteiten stelt (zie par. 13).   

10. Eerstelijnszorg en ziekenhuis 
Meer samenhang  in de zorg en persoonsgerichte geïntegreerde zorg, in het bijzonder voor 
thuiswonende ouderen en mensen met beperkingen, vergt ook allerlei praktische 
maatregelen. Zorgverleners moeten zich meer op wijk- en dorpsniveau organiseren om de 
zorg dichter bij de patiënten te brengen en onderlinge afstemming te vergemakkelijken.  

De samenwerking tussen eerste lijn en het ziekenhuis en in het bijzonder de substitutie 
van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg zijn goede zaken, zowel vanuit gezondheids- en 
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welzijnsoogpunt als vanwege kostenoverwegingen. Om de tweedelijnszorg  te kunnen 
overhevelen naar huisartsen en gezondheidscentra, moeten we investeren in de capaciteit 
en professionele kwaliteit van de eerstelijnszorg . Ook behoeft het dienstenpakket 
uitbreiding met ‘anderhalve lijnsvoorzieningen’, zoals invoering van een extramurale 
consultatiefunctie voor medisch specialisten,  opbouw van geriatrische expertise in de 
eerste lijn, spreiding van poliklinieken en tijdelijk verblijf. Daarnaast is een transmurale 
zorgbrug nodig die overdracht van patiënten tussen ziekenhuis en eerste lijn regelt.  

11. Verpleeg(t)huiszorg 
De verpleeghuiszorg is meer in de belangstelling gekomen, mede door acties onder de titel 
Waardigheid en trots. Per saldo zijn door de PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn 
sectorbrede vernieuwingen in gang gezet en is er veel extra geld gekomen, zoals 
uiteengezet in de beleidsnota Thuis in het Verpleeghuis (Ministerie van VWS 2018). De 
overkoepelende doelstelling is het realiseren van voldoende tijd, aandacht en goede zorg 
voor alle bewoners. Dit vraagt volgens de minister van VWS een andere manier van werken 
en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, robotica en domotica , minder 
regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Dat strookt met ons uitgangspunt van 
geïntegreerde en persoonsgericht zorg.  

Het lopende programma is sterk gericht op verbetering van de dienstverlening  in de 
bestaande zorgorganisaties. Dat is een zeer goede zaak, maar het is dringend noodzakelijk 
om extra capaciteit te realiseren om ouderen en mensen met beperkingen enige 
keuzevrijheid te bieden en vooral ook nieuwe vormen van verpleeg(t)huis zorg te 
ontwikkelen die aansluiten bij de beweging langer thuis. Bijzondere aandacht is nodig voor 
dementerenden. Ouderen met de diagnose dementie zijn erg bang voor de fase, waarin zij 
langzaam de regie over hun leven verliezen en mantelzorgers vrezen de druk die de 
dagelijkse zorg voor dementerenden met zich brengt. Er is een continuüm van zorg nodig 
tussen thuiszorg en verpleeghuiszorg via nieuwe combinaties van wonen en zorg. De 
verpleeg(t)huiszorg moet deel uitmaken van het geheel van welzijn, wonen en zorg in wijk 
en dorp.  
Het is dringend gewenst dat gemeenten, verzekeraars en verpleeghuiszorginstellingen rond 
de tafel gaan zitten om per regio extra capaciteit te regelen en de verpleeghuisvoorziening 
in te passen in de leeftijdsvriendelijke woonomgeving.   

12. Waardig sterven 
Een zeer betekenisvol onderdeel van de verpleeg(t)huiszorg is de begeleiding van 
patiënten en hun naasten in de laatste levensfase. Mensen zijn niet alleen individuen, 
maar maken deel uit van gezinnen, families en sociale netwerken. De meeste mensen 
willen dan ook in hun eigen (sociale) omgeving sterven. Waardig sterven betekent dus de 
kans krijgen om afscheid te nemen van de naasten. De zorg, al dan niet in een instelling, 
moet de omstandigheden hiervoor optimaliseren. Dit stelt specifieke eisen aan de 
thuiszorg  en verpleging.  Zij hebben de opdracht om stervenden en hun naasten met zorg 
en medeleven te begeleiden tot het eind. Keuzes daarin worden gemaakt in een 
gezamenlijk beraad van hulpverleners en cliënten/patiënten en hun naasten. 
Gespreksonderwerpen zijn de kwaliteit van leven bij verschillende behandelingen, 
palliatieve zorg en euthanasie.  

De wettelijke kaders rondom het levenseinde zijn voortdurend in ontwikkeling. Het 
concept ondraaglijk lijden in de Euthanasiewet  krijgt een bredere invulling onder druk van 
zich wijzigende maatschappelijke opvattingen en veranderende medische mogelijkheden. 
De sociaaldemocratie probeert voortdurend een evenwicht te vinden tussen de 

  6



beschermwaardigheid van elk leven en de autonomie van het individu. Zo’n evenwicht kan 
alleen worden bereikt, wanneer cliënten en hulpverleners in gezamenlijk overleg keuzes 
kunnen maken. Ongewenste beïnvloeding van buiten af in de vorm van sociale druk of in 
de vorm van ondoordachte geneeskundige behandelvoorstellen mag geen rol spelen bij 
beslissingen rondom het levenseinde. 

13. Publiek belang en marktwerking 
In voorgaande paragrafen is meerdere keren de rol van de overheden ter sprake gekomen. 
Op zich is het niet verrassend, dat de overheid in een sociaaldemocratische visie een 
centrale rol krijgt toegewezen. Onze overtuiging is, dat de markt het niet voor elkaar 
krijgt om persoonsgerichte en integrale zorg te leveren aan kwetsbare mensen. Er is op het 
niveau van de instellingen en de uitvoering publieke regie nodig om het complexe geheel 
van actoren samen tijdig de goede dingen te laten doen. Gemeenten zijn het eerst 
aangewezen bestuur om deze coördinerende rol op de terreinen van het wonen en welzijn 
op te pakken. Zij beschikken sinds de decentralisatie over de nodige bevoegdheden en 
kunnen de verbindingen leggen naar het wonen en de woonomgeving, de Wmo-
voorzieningen  alsmede naar de eerstelijnszorg.  Daarvoor moeten het kennisniveau en de 
bestuurskracht worden vergroot, door onder meer schaalvergroting en kennisontwikkeling 
op ambtelijk en politiek niveau.   

De tweede belangrijke partners zijn de verzekeraars. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
realiseren van een samenhangend zorgaanbod in de eerstelijn , de thuis-en wijkzorg en 
voor de verpleeghuiszorg , van waaruit een persoonsgerichte en persoonsvolgende zorg kan 
worden geboden. Bovendien zouden zij zich verantwoordelijk moeten voelen voor de 
inbedding van deze zorg in het geheel van sociale infrastructuur rondom kwetsbare 
mensen. 

Op dit moment maken gemeenten en verzekeraars afspraken met elkaar over een beperkt 
aantal specifieke onderwerpen, waar de noodzaak van afstemming evident is. Om een 
samenhangend aanbod van zorg  en aanverwante dienstverlening te realiseren is een 
echter brede regionale ordening nodig. Daarin worden inhoudelijke doelen gesteld voor de 
gezondheid en het welzijn van de bevolking, de daarbij behorende verantwoordelijkheden 
toebedeeld aan de verschillende partijen en de financiering geregeld. Zo’n insteek 
verdraagt zich slecht met marktwerking. Een eerste stap is de regelgeving aan te passen 
waar het gaat om het realiseren van de broodnodige samenwerking rond de zorg thuis.   

TR 
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