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voorwoord

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Stichting GoedGeregeld.

Dit strategisch beleidsplan strekt zich uit

over een breed beleidsterrein en is nog in

Het heeft de titel: `Mens is de naam’ gekregen, naar een gedicht van

volle ontwikkeling. Het beleidsplan geeft

één van de belangrijkste uitgangspunten van onze organisatie weer.

deelplannen uitgewerkt gaan worden.

Voor ons staat de mens namelijk centraal bij alles wat we doen.

personeel, ICT, financiën, kwaliteit en

Seth Gaaikema. Deze titel is niet voor niets gekozen; de woorden geven

de kaders aan waarbinnen een aantal

Deze plannen richten zich op de terreinen

Dat geldt voor de manier waarop we tegen de zorgvragers aankijken

organisatie.

relaties omgaan.

Het beleidsplan is als volgt opgebouwd:

We leggen met dit  beleidsplan onze koers tot en met 2012 vast.                                     

tot het schrijven van het beleidsplan

te stellen. Daarmee willen we duidelijkheid scheppen. Binnen de kaders

waarbinnen wij als stichting actief zijn.

ontwikkelings-ruimte voor de bedrijfsvoering.

ventariseerd en geanalyseerd. Dit is

                                                                       

bedrijfsvoering gedaan.

maar geeft ook aan hoe we met onze medewerkers en alle andere

in de inleiding geven wij de aanleiding

Dit doen we door kaders en structuren voor de middellange termijn op

weer en beschrijven we de context

maken we gezamenlijk afspraken over de ontwikkelingsrichting en

Daarnaast is de huidige situatie geïn-

De klant staat hierbij centraal.           

zowel voor de externe markt als interne

Autonomie en groei zijn sleutelwoorden voor onze organisatie,

vanuit de eigen waarde van een sterke visie op dienstverlening aan de
zorgvrager.

De uitkomsten zijn vertaald in een visie
op de organisatie over drie jaar.

Het beleidsplan geeft de doelstellingen
en kaders aan waaraan wij moeten

voldoen om deze visie in de komende

Namens Stichting GoedGeregeld,

jaren te bereiken.

Riekje de Jonge
Erna Manden

Linda Hamming

Marlies Wezeman
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Via dit beleidsplan geeft Stichting GoedGeregeld aan belangstellenden

informatie en inzicht in de organisatie. Het plan laat anderen zien waarin de
stichting zich onderscheidt ten opzichte van andere organisaties.

Stichting GoedGeregeld is in 2007 opgericht vanuit de behoefte om als

zorgverlener autonoom en bewust met eigen normen en waarden te werken.
Hiermee levert de stichting een bijdrage aan het welzijn en levenskwaliteit

van de medemens. De behoefte om  persoonlijk te werken staat centraal,

terwijl de huidige trend in de markt  tegengesteld is, die is juist steeds

zakelijker. Dit is ook de reden dat cliënten bij ons gezien worden als zorgvrager. Hoe kun je een budgethouder cliënt noemen als zij de eigenlijke
werkgever zijn?

Stichting GoedGeregeld pakt problemen op een praktische en meestal
oplossingsgerichte manier aan. Dat gebeurt in de thuissituatie van de
zorgvrager. Kwaliteit, eerlijkheid en respect zijn daarbij de

belangrijkste kernwoorden.

inleiding
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Begeleiding op maat

Stichting GoedGeregeld biedt begelei-

ding op maat: de insteek is dat de zorg-

vrager zo snel mogelijk weer zelfstandig
regie heeft over zijn leven en zijn per-

soonlijke levensdoelen. De vraag daarbij

is, of dit voor alle zorgvragers haalbaar is;
voor sommigen blijft hulp van buitenaf
noodzakelijk.  

Om de begeleiding op maat te realiseren,

wil Stichting GoedGeregeld zich tot een
kwalitatief goede, middelgrootte

en platte organisatie ontwikkelen.

Op die manier wil de stichting nu en in de
toekomst dichtbij en het liefst naast de
zorgvrager staan.

Vanuit ideologisch oogpunt is er gekozen voor de stichtingsvorm. De doelen
van Stichting GoedGeregeld zijn niet

op winst gericht. Dat de zorg dáár

komt waar het nodig is, vormt het
belangrijkste uitgangspunt.
Gevarieerde samenstelling van het team
Stichting GoedGeregeld is een initiatief

van vier vrouwen van verschillende leef-

tijden die hun sporen in de zorg verdiend
hebben. Vanuit verschillende invalshoeken hebben zij binnen de zorg gewerkt:

in de vrouwenopvang, psychiatrie, versla-

vingszorg, forensische psychiatrie, oude-

door maandelijks facturering aan de

en het ontwikkelingswerk.              

die zijn pgb beheert. Er zijn geen dure

medewerkers is zeer gevarieerd. Het

kosten.

medewerkers. Daarmee is een goede

Aanpakken

renzorg, binnen de asielzoekersopvang

zorgvrager, bewindvoerder of instantie

De samenstelling van het team van

beleidsmedewerkers of hoge overhead-

team is een mix van oudere en jongere
balans van meer en minder ervaren
medewerkers ontstaan, die elkaar

inspireren en van elkaar leren.

Stichting GoedGeregeld in de praktijk

Stichting GoedGeregeld
heeft een hands on mentaliteit:
vervuiling wordt samen met de zorg-

vrager aangepakt, soms wordt er samen
afgewassen of structuur aangebracht

Stichting GoedGeregeld levert zorg dáár

in de schoonmaak van het huis. Dit al

die visie vloeit voort, dat medewerkers

de gemeente. Schulden worden in kaart

komen en aansluiten bij de situatie van

naar schuldhulpverlening volgt of nog

voorkomen dat, als onderdeel van de

Durft de zorgvrager niet naar buiten,

plaatsvinden. Bijvoorbeeld op een bankje

opbouwende wandelingen. Is de angst

waar het hoort: bij de zorgvrager. Uit

dan niet in samenwerking met GGD en

van de stichting bij de zorgvrager thuis

gebracht waarna indien nodig toeleiding

de zorgvrager. Hierdoor kan het ook

verder: onder bewindstelling plaatsvindt.

begeleiding, gesprekken ergens anders

dan maken de medewerkers voorzichtig

in het park of tijdens een wandeling.

voor het naar een winkel gaan te groot,

Medewerkers van de stichting schrijven,

gedaan, een maaltijd samengesteld of als

schreven begeleidingsplannen. De zorg-

in wat voor tijdsbestek dat geregeld moet

Zo werkt Stichting GoedGeregeld
op alle levensgebieden: naast de
zorgvrager.

ven mét de daarbij horende stappen. Alle

men om het daarna weer over te dragen

overzichtelijk en inzichtelijk gemaakt

respect voor de zorgvrager.

samen met de zorgvrager, op maat ge-

vrager geeft zelf aan wat hij of zij wil en

zijn. Eigen leerdoelen worden omschrebegeleiding en de kosten daarvan zijn
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dan worden de boodschappen samen

dat nodig is tafeltje dekje georganiseerd.

Soms worden zaken tijdelijk overgeno-

maar dat gebeurt altijd in overleg en met

visie
Gelijkwaardigheid

Organisatie

omgeving van de zorgvrager. Wij voegen in. Dit betekent dat

onafhankelijke, middelgrote, platte organisatie zonder direct

‘Stichting GoedGeregeld is een kwalitatief goede, financieel

Stichting GoedGeregeld is te gast in het leven en de leef/woon-

winstoogmerk. Er is een goede fundering binnen de reguliere

we goed luisteren naar de zorgvraag/behoefte van de zorgvra-

hulpverlening. Stichting GoegGeregeld onderscheidt zich ten

ger. Dit kan betekenen dat we, zoals eerder opgemerkt, uit de

thuissituatie gaan en bijvoorbeeld een wandeling gaan maken

opzichte van haar concurrenten in hoge kwaliteit, betrouwbaar-

nemen om het geheel te kunnen zien, een berg is immers van

de zorgvrager de regie behoudt. Stichting GoedGeregeld is een

heid en flexibiliteit. Wij bieden een marktconforme prijs waarin

of afspreken op een bankje in het park. Soms moet je afstand
dichtbij veel omvangrijker dan van een afstand. Maar ook als

organisatie die vertrouwen uitstraalt door haar betrouwbaar-

Ook als dat mocht betekenen dat er meerdere malen geen

tielijnen. Wij zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling.’

heid en integriteit, laagdrempeligheid en  heldere communica-

de zorgvrager het even laat afweten, blijven we contact zoeken.

Stichting GoedGeregeld biedt duidelijkheid en verbondenheid

afspraken nagekomen worden, ook dan  blijven we actief.

door de doelstelling van de organisatie. Er is geen laag op laag
structuur en de medewerkers hebben direct contact met de

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op de

leidinggevende. Er is geen enorme overhead. Geldstromen zijn

onkunde. De meeste zorgvragers weten heel goed wat er mis

voor zowel de zorgvrager als de medewerker helder en overzich-

is. Ze kunnen alleen vaak niets vertellen over hun kwaliteiten.

telijk. Dit geldt ook voor het doel van de organisatie.

Daarom werken we competentiegericht en leggen we nadruk
op acceptatie van de persoon als geheel.

We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar dat niet kan
of lukt stellen we ons directief of overnemend op. Dat wil zeg-

Medewerkers werken zelfstandig en rechtstreeks met de zorgvragers. Ze beschikken over het vermogen om zich direct aan

te passen aan de lokale omstandigheden. Ter plekke  spelen ze

in op dat wat gevraagd of nodig is. De medewerkers zijn op dit

gen dat we mee naar afspraken gaan of samen de afspraak ma-

niveau beslissingsbevoegd. Wij geven het vertrouwen aan de

ken. We zorgen voor vervoer of nemen de zorgvrager mee in de

auto. We brengen de administratie op orde of vragen overname

medewerker en zij krijgen het vertrouwen van de zorgvrager.

contacten maken onderdeel uit van ambulante begeleiding.

het veranderen. Dit vraagt om flexibele processen, maar dit kan

Stichting GoedGeregeld levert maatwerk en kent de kunst van

van financieel beheer en administratie aan. Ook leun en steun

We stellen de fysiologische behoeften (bed, brood en bad) veilig.
Daarnaast zetten we veiligheidsbehoeften op (veiligheid, be-

alleen binnen een duidelijke structuur. Er is een heldere basis
van openheid en eerlijkheid, nabijheid en toegankelijkheid.

Stichting GoedGeregeld biedt een gevoel van saamhorigheid.

trouwbaarheid en bescherming). Ook bevorderen we de sociale

Samen worden afwegingen gemaakt, samen worden beslis-

van een netwerk).

ming.

singen genomen en op die manier komen we tot overeenstem-

behoefte (acceptatie, vriendschap, begrip, aandacht, opzetten

acht levensgebieden:
huisvesting financiën sociaal
psychisch zingeving lichamelijk
praktisch dagbesteding
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Zorg

Stichting GoedGeregeld ondersteunt ( jong) volwassenen

vanaf 18 jaar met forensische/psychiatrische, psychosociale en

psychogeriatrische problemen. Ook mensen met verslavingsproblematiek met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking,
mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige
problematiek kunnen bij Stichting GoedGeregeld terecht .
De ondersteuning vindt in de thuissituatie plaats.

missie

De primaire functie van Stichting GoedGeregeld is mensen met een zorgvraag te
ondersteunen in het behoud en verwerven van hun zelfstandigheid en hun
onafhankelijkheid. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.
Stichting GoedGeregeld is opgericht vanuit de behoefte als zorgverlener autonoom en bewust vanuit
eigen normen en waarden te werken. De behoefte om persoonlijker te werken, staat bij ons centraal.
Dit in tegenstelling tot de huidige trend van vernieuwde verzakelijking. Om dit te realiseren, wil

Stichting GoedGeregeld zich ontwikkelen tot een middelgrootte en organisatorisch platte organisatie.
Op die manier kunnen we dichtbij of naast de zorgvrager staan en blijven staan.

Stichting GoedGeregeld biedt haar zorgvragers ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid.
Haar primaire functie is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

Stichting GoedGeregeld geeft de ondersteuning in de thuissituatie van de zorgvrager en richt zich op

alle acht levensgebieden.

De zorgvrager, onze werkgever, heeft hierbij de regie in eigen hand en zet gezamenlijk het begeleidings-

traject met de zorgverlener uit. In eerste instantie wordt hierbij gekeken naar de meest primaire
levensbehoeften zoals bad, brood en bed.
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Cultuur

Blije medewerkers zorgen voor een betere dienstverlening

vormen ook haar cultuur. Bij Stichting GoedGeregeld is de

Medewerkers van Stichting GoedGeregeld hebben kennis en

en voor blije zorgvragers

De sfeer, de gewoontes en de gebruiken van de organisatie

vaardigheden die belangrijk zijn voor de organisatie en voor de

cultuur informeel, hartelijk, vertrouwelijk, zelfstandig, onaf-

zorgvrager. Zij weten deze tools goed in te zetten. Zichzelf zijn,

hankelijk en praktisch. Hoe sterker de cultuur, des te groter de
wens om erbij te willen horen. Stichting GoedGeregeld wil dit

zinnig en nuttig bezig zijn, een waardevolle bijdrage leveren,

te verenigen. Uitjes, spontaan georganiseerde barbecuebijeen-

betrokkenen trots op zijn. Daar gaat het om. Als je samen iets

plezier maken met elkaar en iets moois creëren waar alle

gevoel extra versterken, door het aangename met het zakelijke

moois gemaakt hebt, dan  gooi je dat niet zomaar weg. Samen

komsten, een volleybalwedstrijd en een winkelmiddagje staan

bouwen is samen behouden. Met ondersteuning van medewer-

door het jaar verspreid in de agenda genoteerd.

kers van de stichting geven zorgvragers weer vorm en inhoud
aan hun leven. Samen met Stichting GoedGeregeld geven

De belangrijkste drijfveer die we samen hebben, is dat je merkt

medewerkers vorm en inhoud aan de organisatie.

dat je de wereld voor een zorgvrager wat beter kan maken.

Hetzij door financiële regelingen te treffen, hetzij door opname

te voorkomen of soms gewoon omdat je er bent voor een ander.

De organisatie als gilde, het werk als vakwerk,

Jezelf zijn, zinnig en nuttig bezig zijn, een waardevolle bijdrage

Vakmanschap vereist dat je een bepaald kennisgebied machtig

de medewerkers als deskundigen

bent geworden. Dit kan alleen door kennis, vaardigheid en erva-

leveren,  plezier maken met elkaar en iets moois creëren waar

ring. Telkens weer opnieuw moet het resultaat getoetst worden.

alle betrokkenen trots op zijn, dat is geen bijzaak dat is hoofdzaak. Samen bouwen is samen behouden. Samen met zorg-

Steeds weer worden de kennis en vaardigheden aangevuld met

met de organisatie.

satie horen. Zij willen geholpen worden door mensen die ook

verkregen inzichten. Zorgvragers willen graag bij zo’n organi-

vragers weer vorm en inhoud geven aan hun leven, samen

waarden

begrijpen waar het over gaat als iets niet werkt. Vakmanschap
vraagt rust creëren en een lange adem. Korte termijn doelen

met snelle targets geven stress en werkdruk. Stichting GoedGe-

regeld kiest voor Bildung: bouwen aan. Iets goed doen om het

doen. Hierbij hoort zelfdiscipline en zelfkritiek. Stichting GoedGeregeld is zich ervan bewust dat deze vaardigheden kleven
aan alle terreinen van vakmanschap.
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HRM

Het managen van deze verschillen vraagt een geheel eigen

‘I am not a human resource, I am a human being’

aanpak: zo wordt er niet uitgegaan van ‘alle neuzen dezelfde

Niet werken met targets maar met mensen!

kant op’. Dan zie je namelijk niet wat er aan de andere kant

Stichting GoedGeregeld heeft geen werknemers
maar medewerkers. Samen zetten we ons in voor de
organisatie en maken we gebruik van elkaars kracht
en vakmanschap.

gebeurt. Er is oog voor ieders belang, zorg voor ieders tevre-

denheid, waardering voor ieders eigenheid en stimulering om

eigen kwaliteit te benutten. Dit vraagt om een grote mate van
zelfstandigheid. Als medewerker ben je eigen baas over jezelf
en je eigen werk. Dit eigenaarschap betekent dat je zelf het

Stichting GoedGeregeld is een lerende organisatie die aantrek-

initiatief houdt en dat je jezelf verantwoordelijk maakt voor je

kelijk wil zijn voor zorgvragers en daarnaast plezierig wil zijn

eigen daden. Het betekent ook dat je in je functie gelooft, dat

voor haar medewerkers. Wij streven naar een gezonde economi-

je gelooft in de doelen van de organisatie en je daarvoor wilt

sche basis en kennen onze verantwoordelijkheid. Dat doen we

inspannen. Je steekt je mening niet onder stoelen of banken.

door als organisatie, als team en als individu de eigen ideeën en

Je weet ruimte te creëren voor je eigen inbreng.

visies te spiegelen aan die van anderen. Het gaat om luisteren,
praten en toetsen. Het gaat om de verbinding tussen binnen

Stichting GoedGeregeld stimuleert dit zelfmanagement door

ding en actie ondernemen. Vasthouden wat werkt en loslaten

uit te laten oefenen op het werk. Er wordt ondersteunende

en buiten, tussen individu en achtergrond. Leren is bewustwor-

voldoende speelruimte te geven en medewerkers zelf invloed

als het niet werkt. Leren is openstaan voor vernieuwing, in

feedback op het denken en doen gegeven, en deze feedback

staat zijn dingen aan te  pakken en in de praktijk te brengen en

geeft ruimte voor zelfcorrectie. Er wordt ondersteuning op

ervaringen die je daarbij opdoet vast weten te houden. Dat kan

maat geboden waarbij wordt aangesloten op dat wat de

alleen door open te staan voor andere zienswijzen, kwaliteiten,

medewerker nodig heeft. Er is aandacht voor energie en

mensen en culturen. Door het toestaan van alle verschillen kan

betrokkenheid, waardering voor wat iedereen doet en er is

er synergie ontstaan.

een balans tussen inspanning en ontspanning.

Verschillen tussen mensen zijn zeer de moeite waard. Als we al-

lemaal klonen van elkaar waren, hadden we niets te ontdekken.
Juist de verschillen maken dat we verder komen als individu

en als organisatie. Stichting GoedGeregeld speelt in op deze

verschillen door aandacht te geven aan de verschillende rollen

die in de organisatie vervuld moeten worden. Ook bij ons personeelsbeleid gaan we uit van de kracht van de medewerkers. Dit

betekent ook dat de medewerker weet wie hij is en wat hij kan.

Beiden zijn we ons bewust van de mogelijkheden en we weten
waar de zwakke punten liggen.
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Doelstellingen 2009 - 2012
Beleid

Klanttevredenheidsonderzoek

• Versterken van ondernemerschap

Groningen een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

• Gezonde bedrijfsvoering  

In 2010 gaan twee studenten van de Hanze Hogeschool uit

• Groei faseren en doseren

Dit onafhankelijke onderzoek wordt gehouden onder alle

• Specialisatie van het management             

zorgvragers van Stichting GoedGeregeld. De uitkomst van het

• Profilering van Stichting GoedGere-

onderzoek zal terug te vinden zijn in het beleid van de stichting.

geld op regionaal en provinciaal
niveau

Kwaliteitskeurmerk

• Netwerkversterkend werken

De discussie over kwaliteit van de zorg blijft actueel maar

• Profilering van het dienstenaanbod;

vaak houdt meetbaarheid een organisatie weg bij wat er wel

trajecten aanbieden bij bedrijven

toe doet. Een keurmerk meet zaken die de zorgvrager vaak niets

• Beheer van persoonsgebonden

kunnen schelen. Waar het om gaat, is dat de zorgvrager zich

budgetten overdragen naar gespe-

gehoord en gezien voelt bij stichting GoedGeregeld.

cialieerde organisaties

Certificering is echter de manier om zichtbaar te maken

• Verkrijgen van AWBZ erkenning  

dat stichting GoedGeregeld de zaken goed op orde heeft.

• HKZ gecertificeerd worden

Maar welke kwaliteitsmeting past bij de organisatie, doet recht

• Verdere professionalisering van de

aan de zorgvragers en is geen papieren tijger of papieren kwa-

relatie tussen welzijnondernemers,

liteitskasteel? Certificering zal geen doel op zich worden. Wel

gemeenten en ketenpartners onge-

neemt de stichting alle processen onder de loep en kijken we

acht de contracten

naar wat er al goed gaat en wat er minder gaat. Als organisatie

• installeren van een klachtencommissie

willen we zaken vastleggen maar tegelijkertijd blijven we ont-

• erkend leerbedrijf

wikkelen. Als je vandaag een besluit neemt in het belang van

Begeleiding

de zorgvrager, dan moet je het morgen ook kunnen verdedigen.

• Oog blijven houden voor de zorgvrager

Zelfs als het soms tegen het protocol in gaat.

• Kwalitatief goede begeleiding blijven
bieden

Het jaar 2010 zal in het teken staan van kwaliteitsbesef en

• Zorgvragers kunnen digitaal inloggen

transparantie en hoe deze inhoud en vorm moet gaan krijgen.

in eigen dossier

Er wordt kritisch gekeken welk keurmerk het meest passend is.

Medewerkers

HKZ of ISO healthcare of kwaliteitskader verantwoorde zorg.

• Investeren in scholing en bijscholing
ICT

van medewerkers en directie

Dienstenaanbod

Stichting GoedGeregeld is een organisatie die innovatief wil

• Implementatie van een computer-

zijn. Wij willen nieuwe projecten en nieuwe gebieden aanboren.

programma voor rapportage en

Zo willen wij bijvoorbeeld naar bedrijven gaan om ons diensten-

registratie.

aanbod kenbaar te maken.

Onderzoek

• Studenten de mogelijkheid bieden
onderzoek te verrichten binnen de

organisatie; realiseren van jaarlijkse

afstudeerprojecten                                                                                                                               

• Uitvoeren van een tevredenheids

onderzoek onder onze cliënten en
medewerkers
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innovatief

Organogram

korte lijnen
medewerkers

betrokkenheid

regio Groningen
bestuurder

participatie
samen doen we het

directeuren
medewerkers

regio Overijssel

saamhorigheid
we maken met ons
allen het verschil

de organisatie
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externe analyse
Regelgeving/ marktwerking en decentralisatie

Wijzigingen in de AWBZ

Het is een voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen

De markt waarbinnen Stichting GoedGeregeld zich begeeft, is

bemoeienis van de overheid en de marktwerking, het gewenste

continu in beweging. Dit geldt voor zowel de wet- en regelge-

evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid van het

ving, opdrachtgevers (budgethouders) alsmede het diensten-

individu. De laatste decennia ligt de nadruk op efficiency en kos-

aanbod en concurrerende partijen. De opgelegde bezuiniging

tenbeheersing. De factor mens kwam al te vaak op de tweede

heeft ervoor gezorgd dat Stichting GoedGeregeld haar visie

plan. Fusies tussen zorgaanbieders hebben geleid tot onge-

en werkzaamheden moest aanpassen. Konden wij voorheen

wenste en soms desastreuze schaalvergroting en teloorgang

direct begeleiding bieden in afwachting van de indicatie, nu

van de menselijke maat. De overmatige drang tot beheersing

moet de zorgvrager de indicatietoekenning eerst met een

heeft geresulteerd in verstikkende bureaucratie en teveel focus

recente diagnose afwachten. Hierdoor is de wachttijd voor

op productie en output heeft de zorgvrager gedegradeerd tot

de zorgvrager enorm toegenomen, evenals de druk bij de

een nummer. Stichting GoedGeregeld wil begeleiding bieden

psychiaters van de GGZ. Ook de problematiek van de zorgvra-

waarvan zowel de zorgverlener als de zorgvrager geniet en

ger is zwaarder, waardoor de druk op de begeleiding groter is

waarvan de kwaliteit bepaald wordt door dat plezier en niet

omdat het aantal begeleidingsuren vermindert is.

door een protocol of targets. Zij zal er alles aan doen om wegen
te vinden, binnen de regelgeving en de marktwerking, en aan-

Sinds de doorgevoerde veranderingen in de AWBZ (per 01-

dacht te blijven geven aan de zorgvrager. Niet de groei van de

01-2009) zijn er veel mensen buiten de boot gevallen. Zo’n

stichting maar de zorgvraag blijft centraal.  

220.000 personen kregen dit jaar te maken met de wijzigin-

gen in de AWBZ. Hiervan heeft een derde minder zorg en hulp
gekregen. Een deel van hen krijgt daardoor te maken met

vereenzaming of kan niet meer zelfstandig blijven wonen.
De grote uitdaging die we met ons allen hebben, is om de

bedreigingen om te zetten in kansen. Stichting GoedGeregeld
gaat die uitdaging aan en zal de komende tijd goed benutten

om samen met de branche organisatie en anderen in gesprek
te gaan. Ook wordt in 2010 het traject gestart om AWBZ
erkenning te krijgen.  
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Ontwikkelingen:

Politieke regelgeving, de veranderingen in de AWBZ en finan-

Op dit moment wordt de uitvoering van de AWBZ georgani-

Stichting GoedGeregeld. Wij kunnen wel van alles willen, maar

raars. Nadelen zijn: zorgkantoren zijn onvoldoende gemotiveerd

cieringsbronnen vragen om een aanpassing van het beleid van

seerd door de regionale zorgkantoren namens de zorgverzeke-

als dat niet past binnen de gegeven kaders zullen wij toch naar

de AWBZ cliëntgericht uit te voeren en mensen hebben te

een oplossing moeten zoeken. Marktwerking en decentralisatie

maken met drie loketten: de WMO (gemeente), zorgkantoor

we wel op inspelen. Dit maakt dat het beleidsklimaat van Stich-

door zorgverzekeraars is dat het aantal loketten teruggebracht

zijn keuzes die niet door ons zijn gemaakt maar daar moeten

(AWBZ) en zorgverzekeraar (Zvw). Voordelen van de uitvoering

ting GoedGeregeld telkens in beweging blijft en zal blijven.

kan worden. Er ontstaat één loket voor het recht op zorg (AWBZ
en Zvw), namelijk de zorgverzekeraar.

Het is een uitdaging om een goede invulling te geven aan de

opgelegde wijzigingen en toch datgene te doen waar wij als

Medio 2010, uiterlijk 1 juli 21010, wordt besloten of zorgverze-

impact van de wijzigingen is en hoe wij er op kunnen inspelen.

regelen voor hun verzekerden. De huidige concessieverlening

Stichting voor staan. Vooral omdat niet altijd duidelijk is wat de

keraars vanaf 2012 geheel of gedeeltelijk de AWBZ-zorg gaan

Stichting GoedGeregeld gaat die uitdaging niet uit de weg.

loopt tot en met 2011.

Wij zullen ons meer en meer profileren op regionaal niveau en
de samenwerking zoeken met diverse organisaties. Ook wordt

Zie voor de meest relevante, sinds 12 juni 2009 door het Minis-

meer aandacht gegeven aan de marktwerking van de zorg,

terie van VWS voorgeschreven wijzigingen de bijlage.

zonder daarbij de belangen van de zorgvrager uit het oog te
verliezen.
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wijze van begeleiding
Ambulante begeleiding

Stichting GoedGeregeld wil een flexibele, daadkrachtige

en beheersbare organisatie zijn. Om dat uitgangspunt
te kunnen realiseren, heeft de organisatie behoefte aan ver-

schillende mensen die verschillende rollen kunnen vervullen.
Om als ambulant begeleider goed uit de voeten te kunnen,

heb je van alle rollen een beetje nodig. Een ambulant bege-

leider is een duizendpoot die weet waar zijn krachten liggen.

Door de grote variëteit in problematiek van zorgvragers is ook
een grote verscheidenheid aan gereedschappen nodig. Een

ambulant begeleider werkt samen met de zorg-vrager, maar

ook in diens omgeving en persoonlijke relaties.

Alle aspecten hiervan zijn belangrijk voor het slagen van de
begeleiding.

Een ambulant begeleider werkt alleen op locatie. Hij reist van
zorgvrager naar zorgvrager. Dit betekent een grote mate van

vrijheid met een eigen tijdsindeling. Een ambulant begeleider
werkt solistisch en zelfstandig.

Ambulante begeleiding houdt in, dat de zorgvrager in zijn

eigen omgeving is. De ambulante medewerker is op bezoek

bij de zorgvrager en is te gast in zijn huis. Dit vraagt om aan-

passingsvermogen en flexibiliteit van de ambulant begeleider.
Een ambulant begeleider is zich bewust van eigen waarden

en normen. Deze kunnen ingezet of losgelaten worden in

de begeleiding. De begeleidingsvorm of methodiek past bij
de zorgvrager en zijn omgeving en is altijd procesmatig en
professioneel.

Ambulante begeleiding vindt plaats in verschillende fasen.

De begeleiding vindt plaats binnen de acht levensgebieden.

Daarnaast zijn er acht fasen in het begeleidingstraject. Deze

acht fasen bieden structuur in een leven waarin chaos heer en
meester is. Ze helpen om de regie terug te krijgen en zelfstan-

dig verder te gaan.
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De acht levensgebieden zijn:
1 Huisvesting

woonsituatie van de zorgvrager

2. Financiën

financiële situatie van de zorgvrager
en bestedingspatroon

3 Sociaal functioneren

relatie tussen de zorgvrager en zijn of

haar omgeving (waaronder het gezin,
familie, hulpverleners), inclusief zijn
of haar maatschappelijk gedrag
(relatie met justitie)

4 Psychisch functioneren

het ‘welbevinden’ van de zorgvrager,

inclusief eventueel psychiatrisch

ziektebeeld en verslavingsgedrag

5 Zingeving

datgene wat de zorgvrager motiveert
om te leven (bijvoorbeeld een levensof geloofsovertuiging)

6 Lichamelijk functioneren

fysieke gesteldheid van de zorgvrager
en zelfzorg

7 Praktisch functioneren

huishoudelijke en technische vaardigheden, taalvaardigheden

8 Dagbesteding

daginvulling van de zorgvrager

(werk, sociale activering, hobby’s,

studie, activiteiten).

Daarnaast zijn er ook acht fasen

Wijze van begeleiding

Deze acht fasen bieden structuur in een

1

in het begeleidingstraject

leven waarin chaos heer en meester is.

fasen in de individuele begeleiding aan
1 Aanmeldingsfase
2 Intakefase

3 Opnamefase

6 Uitvoeringsfase
7 Evaluatiefase

en tweedelijns gezondheidszorg is

niet nakomt.

Versterken van de mogelijkheden,
competentie gericht werken,

acceptatie van de mens als geheel.

3. Netwerkversterkend:

Hernieuwen, vernieuwen van het
sociale netwerk, begeleiden en

4 Analysefase

5 Planningsfase

zorgvrager meerdere malen afspraken
2 De zorgvraag als uitgangspunt:

zorgvragers, namelijk:

coachen naar een dagbesteding.

4. Multidisciplinaire overlegstructuren:

Integrale begeleiding om sociale uitval
zoveel mogelijk te beperken of voorko-

8 Uitstroomfase

De stichting moet er daarom wel van

op de hoogte zijn als er sociale uitval

nemend, blijven komen ook als de

Ze helpen om de regie terug te krijgen en

zelfstandig verder te gaan.

Het 8-fasenmodel onderscheidt acht

Laagdrempelig:

Invoegen, versterken, sturend, over-

men. Inzetten op behoud van zelfstandigheid. Soms is een duwtje in de rug
nodig, maar Stichting GoedGeregeld
gaat bemoeizorg niet uit de weg.

dreigt. Samenwerking met de eerste-

hierbij cruciaal maar niet vanzelf

sprekend. Stichting GoedGeregeld
moet hier actief op inzetten.

(contacten maken, onderhouden en
versterken)

5 Klachtencommissie:

Heldere procedures voor de zorgvra-

ger. Deze procedure moet gemakkelijk
te vinden en te gebruiken zijn.

Stichting GoedGeregeld streeft naar
korte lijnen tussen directie en zorgvrager en wenst een eenvoudige

toegang tot de klachtencommissie.

Dit onderdeel moet nog meer vorm
en inhoud gaan krijgen.

Het 8-fasenmodel in schema

1

Aanmelding

7

2 Intake
3

Opname

8 Uitstroom

Evaluatie

4 Analyse

6 Uitvoering
5

Planning
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medewerkers
Deskundig, betrouwbaar en flexibel

Werkwijze

in dienst die HBO en/of MBO geschoold zijn.

Bij Stichting GoedGeregeld werken medewerkers
zelfstandig en individueel. Dit vraagt veel van hun eigen

de zorgvragers en spelen in op de situatie. Heeft de zorgvrager

begeleiding van de zorgvrager vorm en inhoud krijgt. De mede-

Stichting GoedGeregeld heeft gekwalificeerde medewerkers

kennis en kunde. Zij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop

Ze werken vanuit hun eigen huis, maken zelf afspraken met

werker moet steeds weer een inschatting maken van wat moge-

een baan, dan is het vanzelfsprekend dat begeleiding gegeven

lijk is en wat niet. Bijvoorbeeld of eerstelijns bemoeienis wel of

wordt na kantoortijd of op een vrije dag. Medewerkers van de

niet ingeschakeld moet worden, of hoe het met de veiligheid

stichting beschikken over een grote mate van zelfredzaamheid.

staat voor de medewerker en de zorgvrager.

Ze krijgen veel eigen verantwoordelijkheid en zijn zelfsturend,
flexibel en daadkrachtig. Ze weten wat ze doen en wat ze

kunnen. Het werk is hun passie.

De medewerkers van Stichting GoedGeregeld werken regio-

gebonden. Op die manier hebben ze tegelijkertijd veel kennis

Een ambulant werker weet nooit van te voren wat hij tegen zal

van de sociale mogelijkheden in het betreffende gebied.

komen. Dit vraagt een enorme flexibiliteit zowel fysiek als ken-

Door het reduceren van de autokilometers, onderschrijft

gemaakt om onnodig tijdverlies te voorkomen. De ambulant

verantwoord autogebruik en fietsen wanneer dat  mogelijk

nisinhoudelijk. Van tevoren wordt een goede logistieke planning
medewerker heeft een brede kennis van verschillende sociale

Stichting GoedGeregeld het belang van een gezond milieu:
is. Interne communicatie geschiedt digitaal of telefonisch.

en psychiatrische vraagstukken.

Daarmee is er geen verlies van energie door een ‘ongebruikte’

werkruimte.

Urenregistratie

Ambulant werken vraagt een nauwgezette registratie van uren

Coaching en begeleiding

woording moeten afleggen tegen over het zorgkantoor. Ook de

cifieke aanpak met betrekking tot de coaching en begeleiding

en tijd. Er wordt gewerkt met en voor zorgvragers, die verant-

Bovenstaande uitgangspunten vragen niet alleen om een spe-

ambulant werker legt verantwoording af naar de organisatie.

van de medewerker maar ook om bepaalde vaardigheden van

De gedeclareerde uren moeten met elkaar overeenkomen.

de medewerker.
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De motor van de organisatie

De medewerker denkt mee en beslist mee in het beleid van de
organisatie. Gezamenlijk worden de werkzaamheden verricht.

Directie en medewerkers hebben veelvuldig contact. Doordat ze
dicht bij elkaar staan, zijn er korte communicatielijnen.

De directie van de stichting werkt zelf ook mee in de uitvoering
en herkent wat er speelt of kan spelen in de begeleiding of in
het contact met de zorgvrager.

Deskundigheidsbevordering

De komende jaren investeert Stichting GoedGeregeld in

scholing, bijscholing en training. Hier wordt een plan van aan-

pak voor geschreven. Gekeken wordt daarbij naar verschillende
aspecten, zoals cursussen ter vergroting van de basiskennis
(bijvoorbeeld een cursus psychopathologie, omgaan met

agressie), individuele behoeften voor scholing en werkbezoeken
naar andere organisaties.

ICT

Eigen computerprogramma

Innovatieve ICT kan bijdragen aan een efficiënter verloop van

bedrijfsprocessen gericht op de organisatie en zorgvragers. Dit
resulteert in besparingen en ontwikkelingen op diverse gebieden; meer veiligheid, hogere doelmatigheid, meer flexibiliteit,
betere verantwoording en het creëert een onderscheidend

vermogen door de ontwikkeling van een organisatie-identiteit.
Stichting GoedGeregeld ontwikkelt samen met een automati-

seringsbedrijf een eigen computerprogramma voor rapportage,

urenregistratie en digitale dossiers van zorgvragers. Voortbordurend op de transparantie eisen, krijgen zorgvragers toegang tot

hun eigen dossier d.m.v. een eigen toegangscode. Het programma zal medio 2010 geïmplementeerd worden en de toegang
voor zorgvragers zal eind 2010 begin 2011 operationeel zijn.

De medewerkers krijgen een notebook tot hun beschikking

waarmee ze bij de zorgvrager alle data kunnen verwerken en
andere digitale interventies kunnen inzetten.
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Speerpunten & kwaliteiten
Stichting GoedGeregeld:

• sluit daadwerkelijk aan bij de behoefte van de zorgvrager    
• staat naast de zorgvrager. De zorgvrager is gelijkwaardig
aan de begeleider

• bezoekt de zorgvrager in zijn of haar eigen huis

• organiseert twee keer per jaar een activiteit voor

zorgvragers, passend bij de situatie van de zorgvrager

• kiest voor kwaliteit in aanpak

• heeft werknemers van verschillende leeftijden in dienst
• werkt flexibel

• gaat samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders
en verzekeraars aan en onderhoudt deze contacten

• laat de zorgvrager de regie behouden

• geeft duidelijk inzicht in begeleidingsuren en
begeleidingscapaciteit

• laat de zorgvrager zelf of samen met begeleider zijn
begeleidingsplan schrijven

• begeleidt sterk vervuilde huishoudens

samenvatting
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Doelstellingen 2009 - 2012
Beleid

Begeleiding

• versterken van het ondernemerschap

• kwalitatief goede begeleiding blijven

• gezonde bedrijfsvoering

• groei faseren en doseren

• specialisatie van het management             
• profilering van Stichting

GoedGeregeld op regionaal en
provinciaal niveau

• profilering van het dienstenaanbod;
trajecten aanbieden bij bedrijven

• beheer van persoonsgebonden

budgetten overdragen naar gespecialiseerde organisaties

• verkrijgen van AWBZ erkenning
• HKZ gecertificeerd worden

• verdere professionalisering van de

relatie tussen welzijnondernemers,
gemeenten en ketenpartners
ongeacht de contracten

• installeren van een klachtencommissie
• erkend leerbedrijf

• oog blijven houden voor de zorgvrager
bieden

• zorgvragers kunnen digitaal inloggen
in eigen dossier

Medewerkers

• investeren in scholing en bijscholing
van medewerkers en directie

ICT

• implementatie van een computerprogramma voor rapportage en
registratie
Onderzoek

• studenten de mogelijkheid bieden
onderzoek te verrichten binnen de
organisatie en realiseren van

jaarlijkse afstudeerprojecten                                                                                                                               

• uitvoeren van een tevredenheids-

onderzoek onder onze zorgvragers
en medewerkers
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Bijlage
De meest relevante wijzigingen in de AWBZ, zoals sinds juni 2009 door het Ministerie van VWS voorgeschreven:

Het betreft delen uit een letterlijk overgenomen brief d.d. 12-06-2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
‘In de toekomst zal, nog meer dan nu, een belangrijke rol voor

Persoonsgebonden budget

dat cliënten meer kwaliteit en keuzevrijheid in de zorg willen.

verdere invoering van persoonsvolgende bekostiging), voeren

de cliënt zelf zijn weggelegd. Stijgende welvaart leidt er toe

Naast de inkoop van zorg in natura (met de daarbij behorende

Hierdoor kan er een voortdurende druk bestaan om het niveau

de zorgkantoren de pgb-subsidieregeling uit. De pgb-regeling

van de zorg te verbeteren. Er zal steeds meer informatie be-

is voor mij een belangrijke variant naast zorg in natura, die ik

een grotere diversiteit in het zorgaanbod zijn dan nu het geval

hun eigen zorgbudget te beheren en zorgverleners naar eigen

schikbaar komen over de kwaliteit van zorgverleners. Ook zal er

daarom ook zeker wil behouden. Het pgb stelt mensen in staat

is. Door het gedifferentieerde zorgaanbod zullen burgers meer

keuzes kunnen, maar ook moeten, maken. Dit is een verworvenheid, waarbij ik de kanttekening plaats dat het voor burgers die
welvarend, hoog opgeleid en zelfstandig zijn meer vanzelfspre-

keuze in te huren op het tijdstip dat dit voor de cliënt het beste
uitkomt. De keuzevrijheid en zeggenschap van mensen die van
zorg afhankelijk zijn, is door het pgb toegenomen.

kend is om keuzes te maken dan voor de meest kwetsbaren in

Het pgb staat op dit moment onder druk door negatieve

iedereen uitgesproken voordelen. Vooral voor de meest kwets-

uw Kamer maakt zich hier zorgen over; u heeft kamervragen8

niet altijd (meer) zelf kunnen maken. Mensen willen de zorg die

te komen die het pgb toekomstbestendig, solide en ‘zuiver’

onze samenleving. Keuzevrijheid heeft niet altijd en niet voor

geluiden over het gebruik ervan, met name over fraude. Ook

baren kan keuzevrijheid ook een last zijn, omdat zij de keuzes

gesteld en met zeven moties9 verzocht om met maatregelen

zij nodig hebben het liefst dichtbij huis kunnen ontvangen, met

moeten maken.

belang van voorzieningen in de buurt, die zijn ingebed in lokale

Omdat ik het pgb een belangrijk instrument vind dat moet

name wanneer het langdurige zorg betreft. Dit benadrukt het
zorgnetwerken waarbij bijvoorbeeld de huisarts betrokken is.’

blijven voortbestaan, heb ik de afgelopen periode maatregelen

‘Er wordt nagedacht over een andere constructie voor de uitvoering van de AWBZ. Nu voeren regionale zorgkantoren de AWBZ
uit, namens de zorgverzekeraars. Aan deze constructie kleven

genomen om oneigenlijk gebruik van het pgb tegen te gaan het
en het pgb meer solide en zuiver te maken. Met mijn brief van
7 januari 200910 heb ik u hierover geïnformeerd en met mijn

brieven van 13 juni 2008 en 16 september 200811 heb ik u inge-

enkele nadelen, zoals: - zorgkantoren hebben onvoldoende

licht over de maatregel voor de functie begeleiding, waarmee

stimulans om de AWBZ cliëntgericht uit te   voeren- mensen

ik het onbedoelde gebruik van de AWBZ, waaronder de pgb’s, in

die gebruikmaken van AWBZ-zorg hebben vaak te maken met

wil perken.

3 loketten: de gemeente voor de Wmo, het zorgkantoor voor de
AWBZ en de zorgverzekeraar voor de Zvw Uiterlijk 1 juli 2010

wordt besloten of zorgverzekeraars vanaf 2012 (delen van) de
AWBZ-zorg gaan regelen voor hun verzekerden.‘
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Regelgeving/ marktwerking en decentralisatie

De AWBZ wordt op dit moment namens de zorgverzekeraars

Verandering in de financiering en persoonsgebonden budget

verlening loopt tot en met 2011.

De terreinen van Wmo, AWBZ en Zvw, vullen elkaar aan, maar

In de periode van 2009-2011 wil ik vooral werken aan het

uitgevoerd door regionale zorgkantoren. De huidige concessie-

(schulden)

hebben elk hun eigen, wettelijk verankerde financiering. Uitein-

realiseren van de omslag naar een cliëntgerichte zorg. Dat is

delijk gaat het erom dat deze systemen niet los staan van el-

de reden dat ik ervoor heb gekozen om de zorgkantoren niet,

kaar, maar op elkaar aansluiten, passend bij de behoefte van de

zoals eerder voorgenomen, met ingang van 1 januari 2009 op te

gebruikers. De toename van het aantal mensen met meerdere

heffen, maar deze juist tot en met 2011 een rol te geven bij het

aandoeningen en beperkingen maakt alleen maar noodzakelij-

realiseren van de omslag naar een cliëntgerichte zorg. Met de

ker dat het nodig is om te investeren in het op elkaar aansluiten

zorgverzekeraars heb ik afspraken gemaakt over de opdracht

van deze systemen.

aan de zorgkantoren voor de periode 2009-20116 ten behoeve
van een cliëntgerichte uitvoering van de AWBZ.  

Op basis van een duidelijke afbakening kunnen partijen goede
afspraken over samenwerking maken. Voor deze samenwer-

Ik zal allereerst ingaan op de afspraken die ik met de zorgver-

kingsafspraken is behalve de intentie om samen te werken

zekeraars heb gemaakt om te komen tot een cliëntgerichte uit-

soms ook een flinke portie creativiteit nodig, zodat partijen

voering van de AWBZ. Vervolgens ga ik in op persoonsvolgende

elkaar kunnen versterken bij het vinden van de meest optimale

bekostiging en de rol van de zorgverzekeraars bij de uitvoering

oplossing. Ik wil bekijken hoe een goed samenhangend aanbod

van de AWBZ.  6 Kamerstukken II, 2008-2009, 30597, nr. 38 en nr.

op het snijvlak van AWBZ en Wmo gerealiseerd kan worden.
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ik bereid om na te gaan of het mogelijk en behulpzaam is om

Rol van de zorgverzekeraars

Wanneer de financiering hiervoor een belemmering vormt, ben
een klein deel van AWBZ- en Wmo-middelen samen te brengen.

Aan de huidige constructie met zorgkantoren in de AWBZ kleeft

Dit met het doel om gemakkelijker een aanbod in te kopen dat

een aantal nadelen. Een belangrijk knelpunt is dat zorgkantoren

op het snijvlak van ondersteuning en zorg ligt, ongeacht de oor-

onvoldoende stimulans hebben om de AWBZ cliëntgericht uit

spronkelijke financieringsbron. Op deze manier ontstaat goed

te voeren. Er is bijvoorbeeld geen directe relatie tussen het zorg-

afgestemde zorg en ondersteuning voor de burger. Bovendien

kantoor en de verzekerde en er bestaat geen intrinsiek belang

kan dit macro gezien budgettair voordeliger zijn. Als mensen

om de AWBZ-premie ‘betaalbaar’ te houden. Dit komt doordat

in een eerder stadium ondersteuning krijgen en hun sociaal

zorgkantoren zelf geen financieel belang hebben bij de uitvoe-

vangnet groter wordt, zullen zij minder snel zware AWBZ-zorg

ring van de AWBZ.

nodig hebben.
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Daarnaast is een nadeel van de constructie met zorgkantoren

bieders meer kansen zullen krijgen, omdat zorgverzekeraars bij

hebben met drie loketten: de gemeente voor de Wmo, het

den. Ook zullen zorgverzekeraars meer belang hebben bij het

dat mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg vaak te maken

de uitvoering van de AWBZ zich van elkaar willen onderschei-

zorgkantoor voor de AWBZ en de zorgverzekeraar voor de Zvw.

Ook is er het nadeel dat de huidige uitvoeringsstructuur, waarin
zorgverzekeraars voor de andere verzekeraars (en hun verzekerden) de AWBZ uitvoeren maar elkaars concurrenten zijn op de

organiseren van een goede samenhang tussen cure en care en
vanuit preventief oogpunt meer geneigd zijn te investeren in
een goede samenhang tussen zorg en welzijn.

zorginkoopmarkt voor Zvw zorg, op de lange termijn moeilijk

Anderzijds zijn er ook aandachtspunten bij zo’n constructie. Zo

kunnen “stemmen met de voeten”, doordat zorgverzekeraars op

voor de coördinatie en afstemming met het gemeentelijke do-

houdbaar is. Ten slotte is het een nadeel dat verzekerden niet

is het de vraag wat het opheffen van zorgkantoren betekent

grond van de AWBZ weliswaar verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, maar huverzekerden afhankelijk zijn van het zorgkantoor in de regio voor de service en inkoop van AWBZ-zorg.

mein, daar waar het huidige zorgkantoor zo’n regionale functie
vervult. Gemeenten hebben dan met meerdere zorgverzeke-

raars te maken. Dat kan lastig voor de gemeenten zijn. De vraag

De nadelen hebben mij ertoe bewogen na te denken over een

is bijvoorbeeld hoe de Stedelijke Kompassen voor de preventie

andere constructie, die mogelijk minder nadelen in de uitvoe-

van dak- en thuisloosheid, ook met zorgverzekeraars als sa-

ring met zich meebrengt. Voor mij staat daarbij vast dat de

menwerkingspartners, tot een goede uitvoering komen. Andere

AWBZ het instrument bij uitstek is om de beschikbaarheid en

overwegingen hebben betrekking op de vraag hoe de invloed

kwaliteit van zorg te garanderen voor mensen die door een

van de gemeente op bouwplannen vorm krijgt en hoe diversi-

stoornis of aandoening langdurig of permanent niet in staat

teit in woonvoorzieningen wordt gestimuleerd. Waar uitvoering

zijn zelfstandig inhoud en vorm te geven aan het eigen leven.

door zorgverzekeraars de afstemming tussen cure en care zal

verbeteren, zal dat tussen care en welzijn minder vanzelfspre-

Aan de nadelen die aan de huidige constructie met zorgkan-

kend zijn en zullen wellicht extra inspanningen nodig zijn.

toren kleven zou tegemoet gekomen kunnen worden door de
AWBZ door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden te

Ook zal ongewenste risico-selectie tegen moeten worden

keraars is dat voor cliënten het aantal loketten wordt terug-

zij bereid zijn dat voor alle cliënten te doen. Voor ouderen maar

laten uitvoeren. Het voordeel van de uitvoering door zorgverze-

gegaan. Als zorgverzekeraars de AWBZ uitvoeren dan moeten

gebracht, doordat één loket ontstaat voor het recht op zorg (bij

zowel AWBZ als Zvw), namelijk de zorgverzekeraar bij wie zij zijn
verzekerd. Een uitvoering voor eigen verzekerden draagt bij aan

de samenhang tussen AWBZ en Zvw en de financiële houdbaar-

bijvoorbeeld ook voor meervoudig, complex gehandicapten. De
kunst is de voordelen te benutten en mogelijke nadelen tegen
te gaan.

heid van de AWBZ op langere termijn. Deze optie sluit aan bij

Persoonsvolgende bekostiging

2012 (onderdelen van) de AWBZ voor eigen verzekerden uitvoe-

verdeeld naar het aantal bedden van een instelling, maar volgt

het advies van de SER21, waarbij zorgverzekeraars uiterlijk in

Met de persoonvolgende bekostiging wordt het geld niet langer

ren, en sluit de mogelijkheid van overheveling van delen van de

het geld de cliënt naar de instelling van zijn keuze. Anders

AWBZ naar de Zvw en Wmo niet uit.

gezegd: eerst kiest de cliënt, dan komt het geld.Goed preste-

rende zorginstellingen zullen daardoor meer kans krijgen om

Ik vind het van belang dat een uitvoering van de AWBZ door

te groeien. Ze zullen meer kunnen bieden, wat de kwaliteit van

zorgverzekeraars voor eigen verzekerden bijdraagt aan de uit-

de zorg weer ten goede komt.Voor deze manier van bekostigen

gangspunten zoals ik die in paragraaf 2 heb verwoord. Enerzijds

worden in 2009 de eerste stappen gezet.

mogen van het organiseren van “één loket” voor het recht op

zorg (bij zowel AWBZ als Zvw) en van het kunnen “stemmen

met de voeten” de nodige voordelen worden verwacht voor het

verlenen van service aan cliënten en organisatie van ketenzorg.
De wensen en behoeften van cliënten zullen meer centraal

komen te staan. Te verwachten is ook dat kleine, nieuwe aan-
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