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Inleiding
Met de komst van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) worden van de zijde van de
Rijksoverheid via ZonMw gelden geïnvesteerd in de verbetering van de zorg voor ouderen in een
kwetsbare positie (75+ers met multimorbiditeit). Van alle kanten wordt benadrukt dat de klanten –
de mensen voor wie de zorg bestemd is – dienen mee te kijken en betrokken te worden bij de
ontwikkeling en uitvoering van zorgvernieuwingsprojecten.
Binnen het Huis voor de Zorg, één van de netwerkpartners van ACZIO, is een methodiek ontwikkeld
om de monitoring van projecten vanuit ouderenperspectief vorm te geven. Het doelgroeppanel
vormt daarin een zeer belangrijk instrument om vanuit ouderenperspectief te bezien hoe het NPOprogramma in deze regio wordt ontwikkeld en hoe de uitvoering van gehonoreerde
zorgvernieuwingsprojecten ter hand wordt genomen. Bij het monitoren van de ontwikkeling van het
NPO-programma en de uitvoering van de projecten is nauw samengewerkt met de drie
ouderenbonden in Limburg, namelijk de KBO, het PCOB en de ANBO
Gedurende ongeveer drie jaar zijn leden van het doelgroeppanel NPO betrokken geweest bij het
Transitieproject 4 (TP4) van het NPO. TP4 omvat drie deelprojecten, waarvan activiteiten in
verschillende regio’s in Zuid-Limburg worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze
deelprojecten betreffen ZEN, Teletechnologische ondersteuning voor zorg en welzijn, en Voor Elkaar
in Parkstad. Centrale vraagstelling van TP4 is: hoe kunnen ouderen in een kwetsbare positie
ondersteund worden in hun functioneren, opdat zij zo lang mogelijk een zelfstandig bestaan kunnen
leiden, een hoge kwaliteit van leven ervaren en naar behoefte kunnen participeren in de
samenleving. TP4 richt zich op het ontwikkelen van een steun- en zorgsysteem waarin de oudere
geactiveerd en ondersteund wordt, en waar niet het huidige zorgaanbod voor ouderen
richtinggevend is maar de behoeften en mogelijkheden van ouderen zelf.
Dit document is het eindverslag van de monitoring van de TP4-projecten:
- Voor Elkaar in Parkstad – Procesevaluatie Maastricht University
- Voor Elkaar in Heerlerheide
- Voor Elkaar in Onderbanken
- Teletechnologische ondersteuning voor zorg en welzijn
In dit document worden de eindresultaten van de monitoring beschreven, dat wil zeggen de
werkwijze van elk panel, de bijdrage die elk panel heeft geleverd aan het desbetreffende TP4-project
en de metingen aan de hand van de methodiek ‘Monitoring vanuit ouderenperspectief’
(thermometer) danwel een beschrijving van de ervaringen van de panelleden over hun participatie
en monitoring.
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Werkwijze monitoring
Met het monitoren vanuit ouderenperspectief wil het Huis voor de Zorg bereiken dat binnen het
NPO en de zorgvernieuwingsprojecten voor ouderen in een kwetsbare positie, de wensen en
behoeften van deze doelgroep daadwerkelijk centraal staan. De overkoepelende doelstelling is dat
de monitoring vanuit ouderenperspectief leidt tot een kwaliteitsverbetering voor de zorg voor
ouderen in een kwetsbare positie in Zuid-Limburg.
De verwachte resultaten van de monitoring zijn:
1. Concrete en haalbare aanbevelingen vanuit ouderenperspectief te leveren aan de
zorgvernieuwingsprojecten in Zuid-Limburg;
2. Het bewustwordingsproces op gang brengen bij de hulpverleners en projectleiders van de
zorgvernieuwingsprojecten in Zuid-Limburg om de klant centraal te zetten en kennis te
hebben van de behoeften en wensen van de klant;
3. Op maat monitoren van de zorgvernieuwingsprojecten vanuit de opgestelde
kwaliteitscriteria vanuit ouderenperspectief;
4. Dat de monitoring vanuit klantperspectief als meerwaarde wordt ervaren bij de betrokkenen
bij zorgvernieuwingsprojecten binnen ACZIO.
Het doelgroeppanel vormt het hart van de monitoring vanuit ouderenperspectief. De opzet is dat het
doelgroeppanel op een actieve, participatieve manier monitort. De methodieken die gehanteerd
worden hebben vooral een praktische insteek, zodat de leden van het doelgroeppanel zich een beeld
kunnen vormen van de daadwerkelijke praktijk en uitvoering van het project om vervolgens de
zorgverleners en projectleiders praktische adviezen te kunnen geven. De geformuleerde 10
uitgangspunten van vanuit ouderenperspectief, de thermometer (zie bijlage 1 en 2), vormen het
inhoudelijke kompas voor de monitoring.
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Voor Elkaar in Parkstad – Procesevaluatie Maastricht University
Panelleden:
Looptijd:
Rapportage opgesteld door:

Ger Meesters, Math Ploum, Ad Raaijmakers, Martin Simons en Huub
Verhoeven
Mei tot oktober 2013
Alke Haarsma

Inleiding
Vanuit Maastricht University wordt TP4 bestudeerd om inzichten op te doen in het proces en de
effecten. De procesevaluatie, uitgevoerd door onderzoeker Susan van Hees, leende zich voor de
betrokkenheid van het doelgroeppanel vanwege de interviews die zij zou gaan voeren met ouderen
in een kwetsbare positie in de gebieden Onderbanken en Heerlerheide.
Dit was echter niet de oorspronkelijke functie van dit doelgroeppanel, dat eerst ‘Voor Elkaar in
Parkstad – Overkoepelend’ heette. Het doelgroeppanel zou op het hoogste niveau mee praten waar
het ging om Voor Elkaar in Parkstad. Dit panel kreeg echter geen voeten aan de grond bij degenen
die leiding gaven aan het TP4-project Voor Elkaar in Parkstad.
Op 27 november 2014 via een telefonisch gesprek vertelde Martin Simons hierover:
“In het begin is het wat moeilijk gelopen. Het panel zou een overkoepeling zijn, in het begin werd het
een overkoepelend panel genoemd. We zouden het experiment volgen vanuit cliëntenperspectief. In
het begin is het niet duidelijk geweest, iedereen was zoekende. Dit was een absolute weeffout in het
geheel. Met het doelgroeppanel als gekoppeld aan de procesevaluatie van Susan van Hees heb ik het
dus wel wat moeilijk gehad. Nu participeer ik sinds kort samen met Kleis Adema in de ambtelijke
voorbereidingsgroep met betrekking tot de Wmo, waarbij door ambtenaren veel zaken inhoudelijk
worden voorbereid en wij vanuit cliëntenperspectief steeds kunnen vragen ‘denken jullie vanuit de
klanten?’ Dus uiteindelijk vervul ik toch nog de rol waarvan ik in eerste instantie had gedacht dat het
overkoepelende panel zou gaan doen.”
Eind mei 2013 is er contact gelegd met Maastricht University en is in overleg met een aantal
onderzoekers gekozen om het doelgroeppanel op te roepen ten dienste van de procesevaluatie van
de Maastricht University.
Algemene opmerking
Het project was inhoudelijk en qua opzet niet geschikt voor het houden van een nul- en eindmeting
omdat het project een raadpleging van de panelleden aangaande het onderzoek, namelijk de
procesevaluatie van Voor Elkaar in Parkstad, betrof.
Werkwijze doelgroeppanel
Er heeft een aantal gezamenlijke bijeenkomsten met het doelgroeppanel en Maastricht University
onderzoeker Susan van Hees plaats gevonden. Het doelgroeppanel werd ingeschakeld op de
momenten dat Susan van Hees hun input kon gebruiken, o.a. op het moment dat zij bezig was de
deelnemersinformatie samen te stellen, op het moment dat de interviewvragen in concept gemaakt
waren, op het moment dat de werving startte, en op het moment dat de resultaten via presentatie
teruggekoppeld zouden worden aan de deelnemers van het onderzoek. Het doelgroeppanel kon zo
Susan van Hees spiegelen en zij kon haar materiaal (bijv. informatiebrief, interviewvragen en
presentatie) aanpassen op de doelgroep.
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Bijdrage panelleden
Wat is de bijdrage die u als panellid heeft geleverd aan het onderzoek (de procesevaluatie van Voor
Elkaar in Parkstad van Susan van Hees)?
Math Ploum: “Mijn bijdrage om Susan behulpzaam te zijn om haar werkwijze te bepalen omtrent
haar bezoeken van ouderen en het interviewen van deze doelgroep over het project "Voor Elkaar in
Parkstad".”
Ad Raaijmakers: “Mijn bijdrage was , samen met dhr. Verhoeven, vooral op de verschillen ( speciaal
op sociaal gebied) tussen de stad en het "platteland" te wijzen. Verder heb ik getracht in de
discussies mijn ervaringen en kennis naar voren te brengen. Revolutionaire ideeën waren er niet van
mijn kant.”
Martin Simons: “We hebben Susan ondersteund. In de werving, de manier waarop deelnemers
werden benaderd, bij de interviewvragen en bij het proef draaien van de presentatie die Susan zou
gebruiken voor terugkoppeling aan de deelnemers van het onderzoek.”
Ervaring m.b.t. samenwerking panel en onderzoeker
Hoe heeft u als panellid de samenwerking met de onderzoeker (Susan van Hees) ervaren? Met daarbij
aandacht voor a) Wat ging er goed? en b) Wat kan er beter?
Ger Meesters: “Goed is het gebruikmaken van de ervaring en deskundigheid van het panel. De
ontwikkeling van deels introvert, naar extrovert van de onderzoekster, en een sterk luistervermogen.
Wat ik fout vind is dat er veel te weinig de wijken in is gedoken, plekken verwijderd van vele
voorzieningen, zoals openbaar vervoer. Als dit wel was gebeurd waren de knelpunten nog meer
boven water gekomen.”
Math Ploum: “Het eerste gesprek was zeer onduidelijk voor wat betreft haar bedoeling, waardoor
verwarring onder de deelnemers ontstond over de inbreng van ons als ouderen. Wij wisten als
ouderen niet of wij de juiste inbreng hadden geleverd. Later heeft dit beter vorm gekregen
Er bleek enige schroom bij Susan te bestaan om met ons als praktijkdeskundigen om te gaan.
Ik hoop, dat zij haar weg heeft weten te vinden.”
Ad Raaijmakers: “Aanvankelijk verliep de samenwerking stroef. Er was veel onduidelijkheid van wat
van ons verwacht werd. Toen die duidelijkheid er was, vond ik de samenwerking zeer goed en open.
Ook werden we voldoende door Susan geïnformeerd.”
Martin Simons: “Over de relatie met Susan ben ik tevreden, dit verliep heel positief. In het begin is
het wat moeilijker gelopen, maar later trok dit bij. Wij hebben onze inbreng kunnen hebben, en
Susan heeft geluisterd.”
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Voor Elkaar in Heerlerheide
Panelleden:
Looptijd:
Datum nulmeting:
Datum tweede meting:
Datum eindmeting:
Rapportage opgesteld door:

Kleis Adema, Harry van der Heijden, Jan Hutten en Tiny Lechner
April tot september 2013
29 april 2013
gepland oktober 2013 (panel is voortijdig opgeheven)
gepland april 2014 (panel is voortijdig opgeheven)
Alke Haarsma

Inleiding
Hieronder een korte schets van het project:
“In de huidige werkwijze van de Wmo en AWBZ worden allerlei afstemmings- en efficiëntie
problemen veroorzaakt door wettelijke regels. Door het op alle fronten concurrerend inkoopbeleid
van aanbesteding van gemeenten en door de dwingende inkoopsystematiek van zorgkantoren wordt
onvoldoende effect gesorteerd voor de klant. Daarbij gaat het onder meer om het tegemoetkomen
aan de zorgbehoefte, het verbeteren van de kwaliteit van leven en de mogelijkheden tot
maatschappelijke participatie.
De grootste uitdaging voor de toekomst ligt in de Parkstad in het bieden van kwalitatief
goede zorg aan mensen in een kwetsbare situatie of met gezondheidsrisico’s. Binnen deze groep
vragen de ouderen met ernstige beperkingen, die in hun eigen huis blijven wonen, extra aandacht.
Een samenloop van omstandigheden, te weten een vastzittende woningmarkt, veranderende
preferenties van bewoners en beperkte intramurale capaciteit ‘zwaar’, zal er toe leiden dat in de
nabije toekomst mensen zeer complexe en specialistische zorg en ondersteuning in de eigen woning
zullen ontvangen. De partijen van VEiP zijn er van overtuigd dat dit met de huidige inrichting van het
WWZ-systeem niet mogelijk is binnen de financiële kaders. Om verwaarlozing en mensonterende
situaties te voorkomen wordt een radicale optimalisering van het WWZ-systeem nodig geacht. Het
defragmentatiemodel is gericht op een dergelijke ingrijpende systeemwijziging, zowel op het gebied
van organisatie als van financiering en verantwoording.
Dit project is in de kern een experiment waarin de gemeente Heerlen, samen met de andere
financiers ruimte bieden aan de organisaties, aan de professional om binnen een aantal kaders
nieuwe samenwerkingsvormen ‘uit te proberen’. Derhalve somt de gemeente wel op welke doelen
zij wil halen, samen met haar partners, maar beperkt ze zich in de wijze waarop dat zou moeten
gebeuren. De innovatiekracht verwacht de gemeente Heerlen van haar partners.
De doelstellingen van het project zijn (uit Werkplan Voor Elkaar in Heerlerheide):
1. Een integralere en snellere vraagverhelding/-beoordeling en maatwerkoplossing door de
professional bij de 55+-er met een hulpvraag in het stadsdeel Heerlerheide (start 2011).
2. Meer investeren aan de voorkant van zorg, zodat de dosering individuele hulp (zowel Wmo
als AWBZ) afneemt bij de 55+-er in het stadsdeel Heerlerheide (vanaf 2012).
3. Behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van welzijn & zorg, maar met minder
hulpverleners over de vloer bij de 55+-er in het stadsdeel Heerlerheide (vanaf 2012).
4. Realiseren van een kostenbesparing per 55+-er in het stadsdeel Heerlerheide (vanaf 2012),
door een lagere dosering individuele hulp en door ontschotting van budgetten Wmo, AWBZ
en ZvW.” (Uit: Werkplan Voor Elkaar in Heerlerheide)
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Meting: beoordeling en toelichting per punt
1. De klant heeft de regie:
Beoordeling meting 1: geel
Toelichting: Panellid Tiny Lechner heeft een multidisciplinair overleg bijgewoond en is aanwezig
geweest bij een gesprek tussen hulpverlener en klant. De bevindingen zijn dat de hulpverlener heel
goed luistert en vragen stelt, hierbij heeft de klant de regie. Echter, één gesprek is te weinig om op
basis daarvan conclusies te trekken. Vandaar de keuze voor geel. Het panel wil graag meer hierover
weten.
2. De klant en zijn klantsysteem staan centraal
Beoordeling meting 1: geel
Toelichting: De ‘zichtbare schakel’ die de functie heeft van de wijkverpleegkundige van vroeger
vervult volgens het panel een grote rol bij het centraal stellen van de klant en het klantsysteem.
Maar heel concreet kan het panel nog niet de vinger erop leggen hoe de klant centraal staat in Voor
Elkaar in Heerlerheide. Het panel wil graag meer hierover weten.
3. Gedurende het hele traject vindt afstemming en samenwerking plaats tussen klant,
mantelzorgers en verschillende zorgdisciplines.
Beoordeling meting 1: geel
Toelichting: Door de instelling van het multidisiciplinaire teamoverleg vindt afstemming plaats tussen
zorgdisciplines. Door een bijeenkomst die door de Zonnebloem is georganiseerd vond afstemming
plaats tussen vrijwilligersorganisaties. Het panel heeft (nog) geen zicht op de afstemming en
samenwerking tussen klant, mantelzorgers én verschillende zorgdisciplines en zou hier graag meer
over willen weten.
4. Er is één hoofdcoördinator voor het hele traject, die alles coördineert en afstemt.
Beoordeling meting 1: lichtgroen
Toelichting: Karin Landuyt is de hoofdcoördinator voor het hele zorgtraject.
5. Familie en/of naasten worden optimaal bij de zorg betrokken.
Beoordeling meting 1: rood
Toelichting: Hierover is meer informatie nodig, dit is nog niet bekend bij de panelleden.
6. De communicatie en informatie richting de klant is doelmatig en effectief.
Beoordeling meting 1: oranje
Toelichting: Er zijn verschillende vormen van communicatie en informatie in omloop, zoals flyers,
buurtkranten en een nieuwsbrief. Maar het risico is groot dat de informatie uiteindelijk niet bij de
klant terecht komt, zoals de nieuwsbrief, die niet onder (potentiële) klanten wordt verspreid. Het
panel zou graag meer willen weten hoe de (potentiële) klant wordt geïnformeerd over Voor Elkaar in
Heerlerheide.
7. De benadering van de klant is laagdrempelig.
Beoordeling meting 1: geel
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Toelichting: In eerste instantie zien de panelleden twee ontwikkelingen binnen VEiH die ervoor
zorgen dat de klant laagdrempelig wordt benaderd. Dit zijn de inrichting van één loket, en de
zichtbare schakel. Bij het loket worden de klanten laagdrempelig benaderd, omdat er vrijwilligers
achter het loket zitten die de mensen te woord staan. De zichtbare schakel is iemand die dichtbij is
en zichtbaar, dus ook laagdrempelig. Maar het panel zou graag meer willen weten over de
benadering van de klant en kiest daarom voor geel.
8. De beoogde doelgroep wordt bereikt.
Beoordeling meting 1: oranje
Toelichting: Zie punt 6. Wordt de beoogde doelgroep wel bereikt? Het panel zou hier graag meer
over weten.
9. Het project heeft meerwaarde voor de klant.
Beoordeling meting 1: oranje
Toelichting: Het panel kan hier nog niet iets eenduidigs over zeggen. Volgens de panelleden kan dit
twee kanten op. Is de transitie, samen met de Wmo, immers niet iets dat geboren is ter compensatie
van de economische crisis en financieel tekort? Het panel vraagt zich af: zal de klant er uiteindelijk
iets van merken? Hierover verwacht het panel tegen het einde van de transitie meer over te kunnen
zeggen.
10. Het project is praktisch uitvoerbaar.
Beoordeling meting 1: geel
Toelichting: Door de panelleden wordt het project praktisch uitvoerbaar geacht, het is te
implementeren. Maar ook wordt gezegd dat dit nog zal moeten blijken. Het is voor panelleden nog
de vraag in hoeverre dit project financieel duurzaam is.
Vervolgstappen
De volgende vervolgstappen worden wenselijk geacht naar aanleiding van de nulmeting van 29 april
2013.
Het panel wil meer te weten komen in hoeverre het traject VEiH voldoet aan bovenstaande 10
punten. Daartoe willen de panelleden:
1. Voor zichzelf inzichtelijk maken:
a. Wat wil VEiH concreet bereiken?
b. Wat is onze concrete opdracht als panel?
c. Hoe kunnen wij de brede taak van ‘monitoren’ en ‘participeren’ concreet handen en
voeten geven?
2. Een taakverdeling maken om als panelleden (nog meer dan nu) betrokken te raken bij de
verschillende onderdelen van het traject VEiH.
3. Tevens willen panelleden de ‘echte werkelijkheid’ te zien krijgen, dus bijvoorbeeld nog een
aantal keer mee lopen met hulpverleners.
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Evaluatie doelgroeppanel
Dit cliëntenpanel heeft slechts korte tijd kunnen functioneren i.v.m. het voortijdig beeïndigen van het
project Voor Elkaar in Heerlerheide door de Gemeente Heerlen.
Het panel had goede hoop om goed op gang te komen na het overleg op 29 april 2013, waar ook de
eerste en enige meting is verricht. Echter kort daarna zijn al de verhoudingen verstoord geraakt met
de Gemeente Heerlen (samenwerkingspartner). Er werden o.a. vragen gesteld over de motivatie van
het panel om zich in te zetten voor Voor Elkaar in Heerlerheide. En niet laat daarna, in de zomer van
2013, is het project Voor Elkaar in Heerlerheide beeïndigd en is er vanuit de Gemeente Heerlen een
traject gestart om Heerlen-breed aan de slag te gaan, los van Voor Elkaar in Parkstad. Het
doelgroeppanel heeft zichzelf aangeboden om hierbij te monitoren vanuit cliëntenperspectief, maar
hiervan heeft de Gemeente Heerlen geen gebruik willen maken.
Er volgde nog een korte nasleep. In het document van de Gemeente Heerlen met de evaluatie van
Voor Elkaar in Heerlerheide stond het volgende over het doelgroeppanel:
“De inzet van het cliëntenpanel is geen succes geweest. Het was lange tijd onduidelijk wie
aan het project zou deelnemen en wat hun taken zouden zijn. Verzoeken aan hun
begeleiding om duidelijkheid te verschaffen zijn amper gehonoreerd. De 4 leden zijn pas in
2013 gestart, zij zijn in de gelegenheid gesteld om de werkwijze van de consulenten [samen
voor Elkaar] te volgen en te participeren in de werkgroep Participatie. Zij hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt, maar hebben geen actieve inbreng gehad. De indruk bestaat
dat de leden de essentie van het project niet echt begrepen hebben. Dat blijkt ook uit de
monitor (nulmeting) die zij in april 2013 ingevuld hebben. Deze is toegevoegd, maar levert
inhoudelijk geen meerwaarde op.” (13-08-15 EVALUATIE Samen voor Elkaar (1))
Het panel kon zich in deze beschrijving en conclusie niet herkennen, en vond het met name niet
terecht dat de verantwoordelijkheid bijna volledig bij het panel is neergelegd en dat andere factoren
die daarin een rol speelden, zoals de lange opstartfase van het project waarbij het panel steeds niet
kon worden ingezet, niet werden benoemd. Het panel heeft dit neergelegd bij het Regionaal
Zorgvragersoverleg (RZO) en het RZO heeft dit verder opgepakt. De Gemeente Heerlen is in de
persoon van Karin Landuyt langs gekomen bij een bijeenkomst van het RZO en heeft het rechtgezet
en excuses aangeboden.
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Voor Elkaar in Onderbanken
Panelleden:
Looptijd:
Datum nulmeting:
Datum tweede meting:
Datum eindmeting:
Rapportage opgesteld door:

Jan Janssen, Jo Vaessen en Leon van der Weem
April 2012 tot einde TP4-project Voor Elkaar in Onderbanken
6 juni 2013
16 december 2013
31 maart 2014
Alke Haarsma

Inleiding
Hieronder een korte schets van het project:
“De gemeente Onderbanken start in 2012 het deelproject ‘Voor elkaar in Onderbanken’ als
onderdeel van het transitieproject ‘Voor elkaar in Parkstad’. Het project ‘Voor elkaar in
Onderbanken’ heeft als werktitel: ‘De zelfsturende gemeenschap’.
Als gevolg van de op handen zijnde beleidswijzigingen binnen de gemeente komt in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer de nadruk te liggen op de eigen kracht van de cliënt én
de mogelijke ondersteuning vanuit zijn eigen sociale omgeving. Daarnaast zal bij de organisatie van
eventueel aanvullende noodzakelijke zorg en ondersteuning gebruik gemaakt gaan worden van zo
efficiënt mogelijke en op elkaar afgestemde zorgarrangementen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle
organisaties, die in beeld komen als het gaat om de zorg/ondersteuning van de hulpbehoevende
medemens, met elkaar kennismaken en hun kennis en kunde met elkaar delen. Alleen op deze wijze
kan de cliënt op een zo efficiënt mogelijke wijze worden geholpen en kunnen signalen van
participatieproblemen in een vroeg stadium worden opgemerkt zodat door preventie zware zorg
voorkomen kan worden.
De gebieden waarop de gemeente in het kader van de Wmo een compensatieplicht heeft
zijn: Wonen, Verplaatsen in en rond de woning. Het voeren van een huishouden, Lokaal/regionaal
verplaatsen per vervoermiddel, En straks ook: Individuele- en groepsbegeleiding c.q activerende
begeleiding/dagbesteding, en in de toekomst ook de Jeugdzorg.
Deze verantwoordelijkheid kan de gemeente alleen realiseren door alle betrokken
organisaties bij elkaar te brengen in ‘EEN TEAM’. Door middel van periodiek overleg op buurtniveau
kan deze samenwerking versterkt worden en zullen middels afstemming en samenwerking de nodige
efficiency voordelen te behalen zijn. Dat wil zeggen dat er tijdens het overleg casussen met elkaar
zullen worden besproken. Op deze manier zal een kwalitatief goede en in de toekomst betaalbare
hulp en zorg aan de inwoners van Onderbanken kunnen blijven bestaan.
Doelstelling (overall, de doelen die men met dit transitietraject beoogt te bereiken)
De doelstelling van het project ‘zelfsturing in de gemeenschap’ in de diverse kernen in de gemeente
Onderbanken is om de lokale gemeenschappen te ontwikkelen tot krachtige sociale zelfsturende
structuren. Structuren die samen met overheid en maatschappelijke partners een bijdrage kunnen
leveren aan de maatschappelijke ondersteuning van burgers met een participatieprobleem in hun
eigen directe fysieke, maar ook sociale omgeving. Hierdoor hebben zij enerzijds minder kans om in
een sociaal isolement terecht te komen en hoeven ze anderzijds in mindere mate een beroep te
doen op dure individuele voorzieningen. De rechte lijn die er nu bestaat tussen vragende burger en
de voorzieningen leverende overheid dient uit te groeien tot een driehoek waarin de top van de
driehoek wordt gevormd door een zelfsturende gemeenschap waarin maatschappelijke
ondersteuning door middel van sterke sociale structuren zo dicht mogelijk bij de burger komt te
liggen en alleen in uiterste noodzaak de lange weg naar de overheid nog gemaakt hoeft te worden
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voor die zaken die door de zelfsturende gemeenschap niet kunnen worden gerealiseerd. Het ultieme
doel is dat de burger steeds meer een houding ontwikkelt waarmee hij steeds meer en eerder zelf
het initiatief neemt tot het inroepen van bepaalde flankerende voorzieningen die ontstaan door
samenwerking tussen overheid, bewoners en het maatschappelijk middenveld. Deze samenwerking
dient er dan ook voor te zorgen dat de burger slechts in uitzonderlijke gevallen een beroep doet op
de overheid.” (Uit: 140114 werkplan VEiOnderbanken)
Werkwijze doelgroeppanel
De werkwijze van het doelgroeppanel zoals dat vanaf 1 mei 2013 is gegaan, en nog steeds wordt
voortgezet, is als volgt. De activiteiten van het doelgroeppanel bestaan uit twee onderdelen:
participatie en monitoring.
Participatie wil zeggen dat de panelleden actief betrokken zijn bij het project VEiO, concreet door
present te zijn bij overlegmomenten en activiteiten die plaats vinden in het kader van VEiO.
Overlegmomenten van VEiO zijn bijvoorbeeld de stuurgroepbijeenkomst en de het
projectgroepoverg. De taken (wie neemt waar zitting in?) worden verdeeld in overleg met collegapanelleden en de projectleider. Activiteiten van VEiO zijn bijvoorbeeld de bijeenkomsten in de vier
kernen die worden belegd, waar gemeente, GGD en andere betrokken professionals in gesprek gaan
met de burgers.
Door de participatie in overlegmomenten en activiteiten wordt het panel in staat gesteld om zich een
beeld te vormen van het project VEiO en te kunnen monitoren. Regelmatig komt het panel bijeen,
eerst eens per 6 weken en inmiddels is dat opgeschoven naar eens per twee maanden. Het panel
overlegt eerst samen en na ongeveer een uur schuift de projectleider aan, samen met een
projectmedewerker, beiden werkzaam bij de GGD. Het panel bespreekt de ondernomen activiteiten
en bijgewoonde overleggen en legt het project VEiO eens in de zoveel tijd langs de zogenaamde
‘thermometer’ om het project vanuit cliëntenperspectief te monitoren.
Meting: beoordeling en toelichting per punt
1. Nulmeting: De klant heeft de regie
Tweede en derde meting: De burger heeft de regie, samen met zijn systeem
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Groen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: Er zijn een aantal zaken die ervoor zorgen dat de klant niet optimaal de regie heeft
danwel kan hebben. Met name een gebrek aan kennis van de kanteling die gaande is. Als je als klant
niet weet waar het voor bedoeld is, hoe kun je dan regie hebben? Er ontbreekt een ‘sociale kaart’ van
de nieuwe/toekomstige situatie. Verder ziet het panel een beweging dat instellingen hun mensen die
overtollig dreigen te raken, gaan inzetten. De nadruk ligt op de professionals, en niet vanuit de
mensen zelf, de klant zit in een underdog positie. Er is sprake van een ingewikkelde
organisatiestructuur met ontzettend veel verslagen. Heel veel instanties zijn betrokken. Maar zijn
deze allemaal wel relevant voor het project? Kortom: er zijn aanzetten gedaan, maar het panel heeft
nog niet de overtuiging dat de klant/bewoner in Onderbanken tot zijn recht zal komen. Dit komt door
een gebrek aan kennis, en de overheersende belangen van professionals, organisaties en individuele
mensen.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Er is een grote verandering geweest, een beweging van focus op de professionals naar focus op de
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burgers. Bij de eerste bijeenkomst in Bingelrade waren veel professionals aanwezig die leken te
denken: ‘wat kunnen we hier allemaal halen?’. Inmiddels is dit veranderd, de professionals nemen
niet (meer) het voortouw. De wethouder speelt hier tijdens bijeenkomsten een grote rol in door aan
te geven dat het initiatief moet komen vanuit de burgers en niet vanuit de professionals. Hierdoor zijn
mensen (burgers) beginnen mee te denken, en komen er volop ideeën en initiatieven. Bovendien zijn
de professionals geïnteresseerd in concepten die al opgezet zijn door burgers, en kijken ze ‘past dit bij
ons?’, zoals bleek uit het bezoek aan de Durpswinkel in Simpelveld.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Alle kernen zijn bezocht. Burgers hebben hun visie kunnen geven.
Er zijn initiatiefgroepen van burgers aan het werk met advies en steun van Gemeente, wijkzuster en
GGD. Iedere kern is op een eigen manier aan de gang. Vraag voor mij blijf: hoe gaat de gemeente de
vele initiatieven van de burgers faciliteren. Dat zal in de komende tijd duidelijk moeten gaan worden.
Financieel zijn er grenzen en dat zal nader uitgediscussieerd moeten worden door de
initiatiefgroepen in de kernen en de gemeente. Gemeente is niet bevoogdend, maar staat open voor
de actieve burgerinitiatieven. Andere gemeenten kunnen daar een voorbeeld aan nemen.
Leon van de Weem: Doorgepakt. Het gaat goed vooruit. De aandacht moet liggen op uitbouw en
bestendigen.
2. De klant en zijn klantsysteem staan centraal
Tweede meting: De burger, zijn systeem en woonomgeving staan centraal
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Lichtgroen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: Er is wel aandacht voor de klant en het uitgangspunt zijn de mensen in de kernen in
Onderbanken. Maar het panel vraagt zich af of de effecten ook toereikend zijn. Er is een spanning
tussen aanbodgericht vs vraaggericht werken. De vraag van de klant wordt vaak (onbewust)
omgekeerd, omgebogen naar ‘wat kan ik bieden’. De werkelijkheid is aanbodgericht: ‘meneer, dat
aanbod hebben we niet’. De andere kant is dat er vanuit de klant een stukje realiteitszin, een
bewustwording mag komen. Het is niet ‘u vraagt wij draaien’. Verder wordt het centraal staan van de
klant bemoeilijkt door de bureaucratie en vele regelingen. Als klant moet je veel deuren afgaan voor
je vindt waarvoor je komt. De deur vinden is vaak al moeilijk. Tenslotte is het belangrijk dat klanten
kunnen deelnemen met opgeheven hoofd. Een gevoel van eigenwaarde wordt wel eens onderschat,
of overheen gestapt.
Ontwikkelingen (tweede meting):
De ervaring van het panel is dat de gemeente naar de burger luistert. Burgers bepalen zelf en de
gemeente faciliteert (bijv. het betalen van de zaal en catering). De gemeente investeert niet in
personeel maar in randvoorwaarden / mogelijk maken. Door in randvoorwaarden te voorzien worden
burgers gefaciliteerd om met eigen ideeën en initiatieven te komen. Het panel vindt dit een goede
situatie en denkt dat dit ervoor zorgt dat burgers centraal staan.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Gemeente blijft initiatieven van de burgers actief faciliteren.
Veel moet nog duidelijk worden, wat er in kernen mogelijk is.
Burgers moeten daar actief in worden.
Ik heb vertrouwen dat er in iedere kern de burgerparticipatie tot stand zal komen, rekening houdend
met cultuur in iedere kern en gebruik makend van goede ervaringen in andere kernen en in andere
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VONSS gemeenten.
Leon van de Weem: Er zijn verschillende initiatieven al ontplooid. De gemeente faciliteert dit actief
en gaat in dialoog.
3. Gedurende het hele traject vindt afstemming en samenwerking plaats tussen klant,
mantelzorgers en verschillende zorgdisciplines
Tweede en derde meting: Gedurende de looptijd van een arrangement vindt afstemming en
samenwerking plaats tussen burger, mantelzorger en verschillende zorgverleners
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Geel
Beoordeling meting 3 Lichtgroen
Toelichting: Het panel merkt op dat de wil tot afstemming en samenwerking aanwezig is, maar dat dit
(nog) niet geborgd is, ook niet in het denken. Bijvoorbeeld: de soepele overgang tussen
zorgdisciplines vindt niet automatisch plaats, een grote hoeveelheid professionals bezoekt het
casuistiekoverleg en er is niet sprake van één actueel, volledig en toegankelijk klantendossier – een
Wmo dossier lijkt het panel een goed idee. Het panel zou hier tenslotte nog meer zicht op willen
krijgen.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Omdat Voor Elkaar in Onderbanken een transitieproject is en nog toewerkt naar het opzetten naar
collectieve voorzieningen en daarna pas de arrangementen kunnen ontstaan is dit nog niet actueel in
deze fase. Het panel heeft goede hoop dat hiermee rekening zal worden gehouden tegen de tijd dat
arrangementen worden opgesteld, maar kan dit nog niet beoordelen, dit is toekomstmuziek. Het
panel adviseert dat tijdens het project Voor Elkaar in Onderbanken hier al wel op vooruit wordt
gekeken m.b.t. de werkwijze rondom een arrangement.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: In Onderbanken worden in samenspraak met de burgers in kernen collectieve
voorzieningen opgezet. Veel zal er duur de burgers zelf gedaan moeten worden bij de zorg en opvang
van medeburgers. Dit proces in nog in ontwikkeling en er is goede hoop dat er iets positiefs gaat
groeien in de kernen van Onderbanken. Dan kunnen de individuele arrangementen daar ook op
afgestemd worden na 1-1-2015.
Leon van de Weem: De afstemming begint vorm te krijgen. Er is nog geen sprake van echte
arrangementen, maar de dialoog is er en daarmee de voortekenenen.
4. Er is één hoofdcoördinator voor het hele traject, die alles coördineert en afstemt
Tweede en derde meting: Er is één hoofdcoördinator voor het hele traject, die alles coördineert en
afstemt
Beoordeling meting 1: Geel
beoordeling meting 2: Lichtgroen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: Wijkverpleegkundige is de aangewezen persoon, maar is dat ook de hoofdcoördinator?
Het moet een vertrouwenspersoon zijn. In Bingelrade aangegeven dat dat de wijkverpleegkundige
zou moeten zijn. Voor het project Voor Elkaar in Onderbanken is het onduidelijk, is dat de GGD of de
gemeente?
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Ontwikkelingen (tweede meting):
Tijdens de eerste meting was er wat onduidelijkheid over het verschil van de hoofdcoördinator en de
contactpersoon. Dit is opgehelderd: de hoofdcoördinator is degene die de leiding heeft over het
project Voor Elkaar in Onderbanken en de contactpersoon is degene die ‘linking pin’ is binnen een
arrangement van een burger binnen Onderbanken. En inmiddels is ook duidelijk dat Evelyne Linssen
(GGD) de hoofdcoördinator is van Voor Elkaar in Onderbanken. Zij probeert alles in de gaten houden,
betrekt Frans Raeven bij het project en het panel vindt dat het project in goede harmonie verloopt.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: De GGD, in de personen van E. Linssen en M. Eggen, zijn actief betrokken bij VEiO in
goed overleg met Fr. Raeven van de Gemeente. Ook de inzet van de wijkverpleegkundige in
Onderbanken, Petra Scholte, is positief voor de voortgang van het project, Daarmee is er een mix
ontstaan van, insiders van Onderbanken (Raeven en Scholte) en de mensen van de GGD, naar mijn
mening.
Leon van de Weem: Geen verschil met 2e meting merkbaar.
5. Familie en/of naasten worden optimaal bij de zorg betrokken
Tweede en derde meting: Familie en/of naasten, buren worden optimaal bij een arrangement
betrokken
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Geel
Beoordeling meting 3: n.v.t.
Toelichting: De informatie aan familie en/of naasten is beter (maar nog niet optimaal) dan de
ondersteuning. Het panel ziet een zorgwekkend toekomstbeeld, een schrikbeeld dat in de toekomst
de zorg veel te zwaar is voor minder kapitaalkrachtigen. Mensen die in de thuissituatie blijven zitten,
doen een enorm beroep op familie, dus mantelzorgers. En die zijn daar niet op voorbereid.
Daarenboven blijft ‘mantelzorger’ een onbekende term, waardoor in de meeste gevallen pas
ondersteuning voor mantelzorgers komt als de grens is bereikt.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Zie 3, ook hierop is van toepassing:
Omdat Voor Elkaar in Onderbanken een transitieproject is en nog toewerkt naar het opzetten naar
collectieve voorzieningen en daarna pas de arrangementen kunnen ontstaan is dit nog niet actueel in
deze fase.
Het panel denkt dat het een taak is voor de Wmoraad van Onderbanken, om zich hierover te buigen.
Zowel van tevoren waar het gaat om de werkwijze m.b.t. de arrangementen als monitoring zodra
arrangementen in werking treden.
Met betrekking tot het laatste punt “Buurten/buren leveren zelf een bijdrage aan het aanbod van
arrangementen.” stelt het panel vast: daar is men zeker mee bezig, door middel van het bezoeken van
bijeenkomsten in de kleine kernen en het formeren van groepjes van burgers die verder aan de slag
gaan met het opzetten van collectieve voorzieningen.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Ik kan dit niet goed beoordelen. VeiO gaat niet over de individuele zorg van burgers,
maar over het realiseren van collectieve voorzieningen die bij de zorg van burgers aangesproken
kunnen worden. Ik vertrouw erop dat dit zorgvuldig gebeurt.
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Leon van de Weem: Geen merkbaar verschil met de 2e meeting
6. De communicatie en informatie richting de klant is doelmatig en effectief
Tweede en derde meting: De communicatie en informatie richting de burger is doelmatig en
effectief
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Lichtgroen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: Er is veel informatie die klanten krijgen bijvoorbeeld via het Onderbanken journaal. Maar
het panel heeft hier geen goed zicht op, dit is nergens specifiek omschreven.
Iets anders is het keukentafelgesprek. Dit is op maat en dan wordt de tijd genomen voor de klant om
alles goed uit te leggen.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Frans Raeven informeert burgers en nodigt burgers uit voor bijeenkomsten via streekblaadjes en de
lokale tv omroep. Dit heeft effect, want mensen komen op de bijenkomsten af, de bijeenkomsten
worden goed bezocht.
Met betrekking tot het punt “Er wordt duidelijk omschreven wat de burger kan verwachten, en wat
van de burger verwacht wordt.” is men nu aan het aftasten – ‘wat kunnen we van elkaar
verwachten?’ Dit kan het panel nog niet beoordelen.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Via internet en via weekbladen worden de burgers regelmatig genformeerd.
Leon van de Weem: Ondanks initiatieven van de wethouder om de webpagina van de gemeente te
vereenvoudigen is dit nog niet gelukt. Er is geen merkbnaar verschil met de 2e meting.
7. De benadering van de klant is laagdrempelig
Tweede en derde meting: De benadering van de burger is laagdrempelig
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Lichtgroen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: Het eerste wat de panelleden zorgen baart is dat klanten mogelijk de deur niet kunnen
vinden. De panelleden zien goede wil vanuit het project, hoewel ook eigen agenda’s van
zorgverleners worden vermoed, maar aanzetten moeten veelal door klanten/burgers in Onderbanken
zelf gedaan worden. Het is twijfelachtig of dit zal lukken, en of de aansluiting vanuit zorgverleners met
de mensen in Onderbanken gevonden zal worden.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Het panel vindt de benadering van de burger laagdrempelig tijdens het project Voor Elkaar in
Onderbanken. Dit zegt het panel op basis van hoe de wethouder zich opstelt naar de burger en de
vragen die centraal staan bij bijeenkomsten in de kernen nodigen uit tot heel veel reacties. Maar,
hoewel dit veelbelovend is (“de gevoelstemperatuur is positief” aldus en panellid), is het evenals bij
punt 3 en punt 5 nog te vroeg om te oordelen over de situatie m.b.t. de arrangementen.
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Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: VEIO probeert op allerlei manieren de klant\, burger, aan te spreken.
Dat gebeurt steeds beter, maar dat zal in 2015 bij de nieuwe Wmo moeten blijken. Dan worden
individuele arrangementen gerealiseerd en zal blijken of de klant tevreden daarover is. De
omschakeling van de verzorgende overheid naar de overheid, die de klant een aanbod doet, waar
hij/zij zelf actief bij is en zijn naasten( familie en buren) moet gaan aanspreken voor hulp en
ondersteuning, zal de nodige aanpassingen van overheid en burger vergen.
Leon van de Weem: De laagdrempeligheid is goed, daarom is de hoop dat dit zo blijft. Afwachten wat
de nieuwe gemeenteraad zal brengen.
8. De beoogde doelgroep wordt bereikt
Tweede en derde meting: De beoogde doelgroep (ouderen in een kwetsbare positie) wordt bereikt
Beoordeling meting 1: Geel
Beoordeling meting 2: Groen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: In Bingelrade is er een enquete afgenomen en zijn de uitkomsten hiervan tijdens een
bijeenkomst teruggekoppeld. Het project krijgt daar voldoende aandacht, hoewel de enquete niet
onder een grote groep is afgenomen.
Zijn er ouderenadviseurs om te meten waar de behoefte zit? En zie communicatie/informatie bij punt
6 van de meting.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Het panel ziet bij bijeenkomsten in Onderbanken dat er onder de aanwezigen duidelijk veel ouderen
aanwezig zijn. De vergrijzing in Onderbanken is ook heel hoog, dus het project, dat zich specifiek richt
op kwetsbare ouderen, matcht goed met de populatie van Onderbanken. Ook zijn de ouderenbonden
en verenigingen zoals ZijActief, waar ook vooral ouderen lid van zijn, actief betrokken binnen het
project Voor Elkaar in Onderbanken.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Ouderen zijn een belangrijke doelgroep bij VeiO. De Ouderenbonden en Zij Aktief in de
kernen spelen daarbij een belangrijke rol. Van kienen, keuvelen en kaarten, moeten zij omschakelen
naar de belangenbehartiging van ouderen. In Schinveld dreigen de zorgaanbieders met elkaar te
concurreren m.b.t. een huiskamerproject voor ouderen. Gemeente zal daar wijs in moeten
bemiddelen.
Leon van de Weem: Het leeft binnen Onderbanken. De mensen zijn zich bewust van de
veranderingen en nemen ook zelf maatrgelen (kleine aanpassingen in huis). Ook naasten nemen deel
aan de bijeenkomsten
9. Het project heeft meerwaarde voor de klant
Tweede en derde meting: Het project heeft meerwaarde voor de burger
Beoordeling meting 1: Lichtgroen
Beoordeling meting 2: Groen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: Dat moet nog blijken, zijn aanzetten gemaakt. Ook de klant zal moeten investeren, het is
afwachten of dat gebeurt. Als het project succesvol is, dan zal het meerwaarde hebben voor de
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mensen in Onderbanken. In Bingelrade is de basis gelegd, hier zie je wat er mogelijk is.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Het panel is nu overtuigd van de meerwaarde van het project voor de burger (met name kwetsbare
ouderen). Mensen worden kwetsbaarder en kunnen steeds minder dingen zelf. Juist zij kunnen deze
collectieve voorzieningen heel goed gebruiken.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Vooral voor de kwetsbare, niet zo redzame ouderen zal VEiO voorzieningen in kernen
pogen te realiseren om eenzaamheid te voorkomen. Dit is erg belangrijk in de kleinere kernen.
Schinveld heeft als hoofdkern al vele voorzieningen voor ouderen.
Zorgaanbieders moeten bereid zijn samen te werken, dat haaks lijkt te staan op de marktwerking in
de zorg, dat gepreekt wordt door het huidige kabinet.
Leon van de Weem: De eerste collectieve voorzieningen beginnen nu. Het is afwachten of alle
initiatieven slagen, maar hopelijk zijn er al een paar succesvol.
10. Het project is praktisch uitvoerbaar
Beoordeling meting 1: Lichtgroen
Beoordeling meting 2: Groen
Beoordeling meting 3: Groen
Toelichting: De transitie Voor Elkaar in Onderbanken is niet gemakkelijk te implementeren, volgens de
panelleden. Het gaat om samenwerken, en dat is moeilijk, één van de moeilijkste dingen die er is.
Maar inmiddels is het zover dat het een kwestie is van ‘we moeten wel’. En dat zorgt hopelijk voor
draagvlak. Alleen vanuit de mensen zelf, staat of valt het project. Initiatiefnemers zijn cruciaal. Als
mensen weg vallen, valt het hele zaakje om. Professionals zullen moeten meedraaien met vrijwilligers
en geleidelijk aan overdragen. Vrijwilligers moeten zitvlees (geduld) hebben omdat dergelijke
processen tijd kosten en er veel beren op de weg zullen komen.
Ontwikkelingen (tweede meting):
Na de looptijd van een project is het altijd spannend of het project door zal (kunnen) gaan. Het is
belangrijk om nu al oog te hebben voor de praktische uitvoerbaarheid van de collectieve
voorzieningen e.d. die uit het project voort komen. Maar omdat het project nu al uitgaat van de
burgers zelf en wat zij kunnen, is de kans groter dat los van het project door wordt gegaan met de
collectieve voorzieningen e.d.
Ontwikkelingen (derde meting):
Jan Janssen: Ik hoop en vertrouw dat VEiO ook in 2015 en verder doorgaat, omdat VeiO nog niet af
is. Het project staat steeds meer in de stijgers, maar moet nog afgebouwd worden. Ik zou daar als
panellid een actieve bijdrage aan willen geven. Daar is overleg over met het Huis voor de Zorg (Jo
Maes).
Leon van de Weem: Iedereen is doordrongen van de noodzaak van de praktische uitvoerbaarheid.
Vervolgstappen
Nulmeting (6 juni 2013):
Op maandag 1 juli 2013 12:30-14:00 is bij het Huis voor de Zorg te Sittard een overleg gepland met
de panelleden, Evelyne Linssen en Marlou Eggen (GGD) om aan de hand van de nulmeting samen
constructief vooruit te blikken en concrete afspraken te maken over het vervolgtraject.
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Tweede meting (16 december 2013):
Naar aanleiding van de tweede meting is afgesproken oOm de huidige werkwijze door te zetten. Dat
wil zeggen dat de panelleden actief mee draaien in de bijeenkomsten van Voor Elkaar in
Onderbanken en dat eens per twee maanden overleg plaats vindt met de GGD waar de bevindingen
met elkaar worden besproken en uitgewisseld.
Derde meting (31 maart 2013):
Naar aanleiding van de derde meting heeft het panel aanbevelingen geformuleerd t.b.v. het project
Voor Elkaar in Onderbanken. Aansluitend in het gezamenlijk overleg met de GGD zijn deze
aanbevelingen overgebracht en doorgesproken. Hieronder zijn de aanbevelingen te vinden.

Aanbevelingen
1. Verschaf duidelijkheid: wat gaat er gebeuren op er op 1 januari 2015. Voor burgers is het nog
niet duidelijk en onzeker hoe de situatie is op 1 januari 2015 m.b.t. de Wmo; Wat gaat er dan
gebeuren? En hoe gaat de gemeente dat samen met andere partijen oppakken?
2. Punt van aandacht is de wisselwerking en samenwerking tussen gemeente en burgers. Nu het de
bedoeling is dat burgers meer en meer zelf mee gaan doen, verandert de verhouding tussen
gemeente en burgers binnen Onderbanken. Hoe gaan die twee partijen zich tot elkaar
verhouden?
3. Punt van aandacht is de herindicering van mensen binnen de Wmo, die reeds danwel binnenkort
plaatsvindt. Welk aanbod heeft de gemeente voor deze mensen? Ter vergelijking: in Simpelveld
kunnen mensen na hun herindicering terecht bij D’r Durpswinkel.
4. Heb oog voor de individuele burger. Voor Elkaar in Onderbanken is een opbouwproject dat
collectief van aard is. Hierbij loop je het risico dat de individuele burger uit het oog wordt
verloren.
5. Heb oog voor de verschillende doelgroepen, zoals jeugd en mantelzorg.
6. Verbind mensen aan elkaar. Denk aan het inschakelen van uitkeringsgerechtigden en het
koppelen van ouderen aan jeugd (zoals in het programma van Ali B.).
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Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn
Panelleden:
Looptijd:
Datum meting:
Rapportage opgesteld door:

Manon Beckers, Harry van der Heijden, Chris Baltus en Jos van de Pas
(tussentijds gestopt)
April 2011 tot december 2013
22 november 2013
Alke Haarsma

Inleiding
Het TP4-project Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn beoogt het volgende:
“De centrale doelstelling voor dit onderzoek is het ontwikkelen en inzetten van een technologisch
platform om de communicatie van ouderen met hun omgeving te vergemakkelijken en zo sociale
isolatie te voorkomen en zelfredzaamheid te verhogen. De behoefte van de oudere is het
uitgangspunt voor de te ontwikkelen techniek. Het beeld-spraakcontact heeft niet alleen betrekking
op de traditionele zorgfunctionaliteiten maar ook op welzijnsfunctionaliteiten. Er kan gedacht
worden aan: mantelzorgercontact, boodschappendienst of het “op afstand” bijwonen van een
kerkdienst (Hogeschool Zuyd, 2010). Om de doelstellingen te realiseren zal de volgende centrale
vraagstelling van dit onderzoek beantwoordt worden: “Kan tele-technologie ondersteuning bieden in
zorg en welzijn aan kwetsbare ouderen?”” (Uit de samenvatting van het voorstel van Deelonderzoek
2: Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn, december 2010)
Werkwijze doelgroeppanel
Het doelgroeppanel is van het begin tot het eind van dit TP4-project door de onderzoekers
betrokken. Het panel en de onderzoekers kwamen op regelmatige basis, eens in de zoveel tijd bij
elkaar. Centraal stond de ontwikkeling van technologie. Het panel heeft elke stap van deze
ontwikkeling meegemaakt en telkens weer een andere bijdrage geleverd.
Bijdragen van het panel zijn:
- De technologische applicatie Cubigo mee naar huis / geïnstalleerd op eigen computer en
uitgetest;
- Feedback op de handleiding van Cubigo;
- Informatiefolder van de pilot mede ontwikkeld, foto van oud-panellid staat op de folder;
- Mensen werven voor deelname aan de pilot testing van Cubigo;
- Eén panellid heeft aangeboden om bij de pilotdeelnemers langs te gaan voor technische
ondersteuning, zodoende kon hij dan meteen een praatje houden hoe Cubigo werd ervaren.
Hier is echter geen gebruik van gemaakt;
- Evaluatie van de vragenlijst die werd voorgelegd aan deelnemers van de pilot;
- Op een congres het mee helpen demonstreren van beeldcontact door middel van Cubigo.
Ervaring panelleden / procesevaluatie (gesprek september 2013)
De samenwerking met de onderzoekers van Zuyd Hogeschool is goed. De panelleden vinden het leuk
dat ze ‘huiswerk’ krijgen. Hun inbreng wordt geaccepteerd, de panelleden voelen zich écht
betrokken, er wordt écht geluisterd en écht wat met hun inbreng gedaan.
Meting: beoordeling en toelichting per punt
1. De klant heeft de regie:
Beoordeling meting: geel
Toelichting:
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-

-

Cubigo (het systeem) biedt de mogelijkheid om de regie te hebben, dat is wel de bedoeling.
Bijv. medicijngebruik in eigen hand nemen, reminders hiervoor instellen.
Er zitten grote onderdelen bij waarvan je zegt: de klant heeft de regie
Maar dit geldt pas op het moment dat het goed ingesteld is, dat het goed en naar behoren
werkt
Vanuit de pilot heeft het panel geluiden gehoord zoals: ik heb niet de hele dag mijn computer
aan staan, je moet hem dan de hele dag aanstaan, want dan gaat er een belletje om 11 uur
en dan moet je wat (medicijn) innemen
Conclusie: De intentie is er, maar het functioneert nog niet zo

2. De klant en zijn klantsysteem staan centraal
Beoordeling meting 1: lichtgroen
Toelichting:
- Ja! Hetzelfde als punt 1
- in de voorfase is er een stuk behoefteonderzoek gedaan, met de basisfuncties, er is hier een
paar keer over gesproken: wat is de behoefte van de klant, de prioritering van functies
- In de opbouw van het systeem is er rekening gehouden met de centrale plek van de klant en
zijn systeem, maar in hoeverre dat nu is gaan functioneren...
- Maar, de veranderingen waarvan het panel aangaf dat die aangebracht moeten worden, daar
werd wel iets mee gedaan, dan werd daar naar gekeken. Door onze opmerkingen te maken,
hebben we geprobeerd om de klant en zijn systeem centraal te laten staan
3. Gedurende het hele traject vindt afstemming en samenwerking plaats tussen klant,
mantelzorgers en verschillende zorgdisciplines.
Beoordeling meting 1: blanco
Toelichting:
Dit punt is niet van toepassing op het onderhevige project. Hier kan het panel niet over oordelen
over geven omdat de afstemming en samenwerking tussen klant, mantelzorgers en verschillende
zorgdisciplines niet in het systeem aan bod komt.
4. Er is één hoofdcoördinator voor het hele traject, die alles coördineert en afstemt.
Beoordeling meting 1: groen
Toelichting:
Ja, dat is nu zo. Dat zijn Yan Ping Man en Ger Cremers. Maar als het systeem klaar is, dan moet dit
worden voortgezet, dan moet er een nieuwe coördinator zijn. Het systeem vraagt om maatwerk, als
het in gebruik wordt genomen bij bijvoorbeeld een vereniging, dan zouden er mensen moeten zijn
die zorgen dat het systeem wordt gevuld met de juiste informatie voor de betreffende regio en
doelgroep. Maar zelfs per persoon is het weer anders, de één doet de boodschappen bij de Lidl en de
ander bij de Albert Heijn. Voor iedereen zijn andere instellingen nodig.
5. Familie en/of naasten worden optimaal bij de zorg betrokken.
Beoordeling meting 1: blanco
Toelichting:
Evenals punt 3 is dit punt niet van toepassing op het onderhevige project. Het betrekken van familie
en/of naasten bij de zorg maakt geen deel uit van het systeem.
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6. De communicatie en informatie richting de klant is doelmatig en effectief.
Beoordeling meting 1: groen
Toelichting:
Panel past dit punt toe op de communicatie en informatie vanuit de onderzoekers naar de mensen
die aan de pilot hebben deelgenomen:
- Voldoende aandacht aangegeven door een handleiding te maken, die goed leesbaar is. En
welke overigens is aangepast met behulp van het panel, met name op het taalgebruik;
- Het panel heeft bijgedragen aan een informatiefolder.
7. De benadering van de klant is laagdrempelig.
Beoordeling meting 1: lichtgroen
Toelichting:
In de samenwerking van de onderzoekers met het panel: wel.
Op de benadering van de onderzoekers richting mensen die aan de pilot deelnamen: Dat weten we
niet, want verder geen contact gehad met pilot deelnemers.
8. De beoogde doelgroep wordt bereikt.
Beoordeling meting 1: geel
Toelichting:
De beoogde doelgroep zijn de ouderen in een kwetsbare positie.
In de huidige pilot hebben ze de kwetsbare oudere maar beperkt bereikt. Vanwege een tekort aan
deelnemers die gekwalificeerd kunnen worden als kwetsbare oudere, is de leeftijdsgrens verlaagd en
de eis van kwetsbaarheid losgelaten.
Aan het einde van de pilot zou gekeken kunnen worden naar degenen die voortijdig gestopt zijn met
de pilot en wie waren dat? Waren dat de kwetsbare ouderen? Maar dat weten we niet. Dat zouden
we aan het einde van pilot aan de onderzoekers kunnen vragen.
9. Het project heeft meerwaarde voor de klant.
Beoordeling meting 1: groen
Toelichting:
Volmondig: Ja! Als het functioneert, zeker weten.
10. Het project is praktisch uitvoerbaar.
Beoordeling meting 1: rood
Herziening 23-11-2013: lichtgroen
Toelichting:
Dit punt is twijfelachtig. Tot op heden is het systeem (Cubigo) niet heel praktisch.
Als het panel mensen moet adviseren over een systeem dan zou het panel zeggen: denk niet aan
Cubigo. Eén van de panelleden heeft geprobeerd (met de nieuwe versie) om een systeem rond een
kwetsbare oudere op te zetten. Het is hem niet gelukt. Er zijn bepaalde functies die gemist worden in
het systeem, zoals de mogelijkheid om mantelzorgers op te nemen.
Herziening n.a.v. een mail van Harry van der Heijden op 23 november 2013:
“Cubigo is volwassen geworden.
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Ik ben direct aan de slag gegaan.
Nu kan ik met de nieuwe versie van Cubigo wel het model realiseren.
Ook de mantelzorg functie is prachtig te realiseren.
Deze versie bied nu meer mogelijkheden dan het alternatieve systeem waarmee ik gestoeid heb.
Dat betekend naar mijn mening dat vraag 10 van de thermometer heel anders gaat uitzien.
De kleur wordt naar mijn mening licht groen.
Na wat aanpassingen kan de nieuwe versie heel goed geïmplementeerd worden.
Mijn voorstel : Tekst aanpassen.”
Deel 3: Vervolgstap
Meteen aansluitend aan de meting van 22 november 2013 heeft een overleg plaatsgevonden met de
onderzoekers en het panel. Daar heeft het panel op mondelinge wijze de uitkomsten van de meting
met de onderzoekers gedeeld. Er heeft dialoog plaatsgevonden tussen de panelleden en de
onderzoekers ter verheldering van de meting. Dit overleg op 22 november 2013 was eveneens de
slotbijeenkomst van het project TP4/Teletechnologie.
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Bijlage 1: Methodiekkaart ‘Monitoring vanuit ouderenperspectief’
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Bijlage 2: Handreiking 'Monitoring vanuit ouderenperspectief, 10
uitgangspunten'
Inleiding
Deze uitgangspunten zijn geformuleerd vanuit het perspectief van de ouderen. De uitgangspunten
dienen als rode draad voor de monitoring en als gespreksstof voor gesprekken met projectleiders en
betrokkenen bij de projecten die tot doel hebben de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te
verbeteren. De projecten worden 3 maal langs de uitgangspunten gelegd door de subgroepen.
Praktische toelichting
De tien uitgangspunten vormen de basis van de monitoring van de projecten binnen het Nationaal
Programma Ouderenzorg (NPO) in Zuid-Limburg. De verkregen informatie (zowel schriftelijk als
mondeling) en de opgedane ervaring (bijvoorbeeld middels meelopen) wordt langs de tien
uitgangspunten gelegd. De focus ligt op de aandacht die er voor de uitgangspunten is in de dagelijkse
praktijk.
Elk uitgangspunt is verder uitgewerkt in voorbeelden ('Denk hierbij aan'), die gebruikt kunnen
worden om het uitgangspunt te verduidelijken.
Naast elk uitgangspunt staat een thermometer, waarbij rood staat voor 'gevarenzone' en groen voor
'veilige zone'.
Op een schaal van 5 betekent dit het volgende:
Rood

: Geen aandacht voor binnen het project

Oranje

: Minimale aandacht voor binnen het project

Geel

: Twijfelachtig, wel aandacht voor binnen het project maar niet voldoende

Lichtgroen

: Voldoende aandacht voor binnen het project

Donkergroen : Heel veel specifieke aandacht voor binnen het project
Deze thermometer geeft een indicatie aan in hoeverre het uitgangspunt binnen het project aandacht
heeft en centraal staat. Bij elke meetmoment dient de thermometer ingevuld te worden. Dit gebeurt
door middel van het aankruisen van de kleur van de thermometer. Daarbij wordt een toelichting
geschreven waarom gekozen is voor een bepaalde kleur. Als er informatie ontbreekt of het is de
subgroepleden niet duidelijk hoe een uitgangspunt binnen een project wordt opgepakt wordt er een
vraagteken bij gezet. Dit onderwerp wordt dan meegenomen bij de vervolgstappen van de
monitoring.
Let wel: Het gaat niet om de beoordeling (de thermometer) zelf maar de toelichting waarom gekozen
is voor een bepaalde kleur. Dit dient als gespreksstof voor de vervolgmonitoring. De thermometer is
een hulpmiddel om te komen tot een advies.
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Meetmomenten
Meetmoment 1 is de zogenaamde 'nulmeting', de huidige stand van zaken.
Meetmomenten 2 is een tussenmeting waar terug gekeken kan worden naar uitgevoerde
verbeteracties en vooruit gekeken kan worden naar eventueel nieuwe verbeteracties.
Meetmoment 3 is de eindmeting van het project.
Resultaat
 Gestructureerde meetmomenten
 3 maal advies over hele project
 Inzicht in opgedane ervaringen
 Inzicht in ontbrekende informatie
 Inzicht in kwaliteit van het project
Procedure
 Subgroep plant datum voor meetmoment i.s.m. ondersteuner Huis voor de Zorg die bij
meetmoment aanwezig is
 Ieder subgroeplid vult de lijst van tevoren in
 Meetmoment1:
 De subgroep spreekt af wie de lijst, toelichting op de lijst en advies opschrijft
 De subgroep bespreekt de ingevulde lijst en komt samen tot een score per uitgangspunt
 Per uitgangspunt wordt een toelichting opgeschreven
 Naar aanleiding van de ingevulde lijst en toelichting wordt een advies samengesteld voor het
project
 Er wordt een afspraak gepland met de projectleider van het project om de lijst, toelichting en
het advies te bespreken. Concrete afspraken en acties worden geformuleerd en vastgelegd2.
 Monitoring wordt hervat.

1

In verband met de methodiekbeschrijving van het traject van monitoring zal deze bijeenkomst
opgenomen en geanalyseerd worden.

2

In verband met de methodiekbeschrijving van het traject van monitoring is het belangrijk dat
afspraken en acties vastgelegd worden en deze verslagen ingeleverd worden bij de ondersteuners
van het doelgroeppanel.
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Bijlage 3: Alternatieve monitoring Voor Elkaar in Onderbanken
Monitoring vanuit burgerperspectief
10 uitgangspunten
Belangrijke definities
Arrangement
In de nieuwe Wmo worden mensen niet meer geïndiceerd voor voorzieningen, maar wordt een
arrangement, een regeling afgesproken van mogelijke zorg (formeel en informeel) en andere sociaal
culturele activiteiten in de eigen kern of buurt, waaraan de bewoner kan gaan deelnemen.
Systeem van de burger
Familie, naasten, vrienden, buren, buurt
Zorgverlener
Zowel zorgprofessionals als welzijnsprofessionals.
Andere bij het arrangement betrokkenen
Alle mensen die geen zorgverlener zijn, maar wel bij het arrangement van een burger zijn betrokken.
1. De burger heeft de regie, samen met zijn systeem
Te denken valt aan:
 De burger wordt gestimuleerd in zijn zelfredzaamheid en het behouden van eigen regie
gedurende de looptijd van het arrangement
 De burger heeft vrije keuze uit arrangementen.
 De burger ontvangt keuzeondersteuning waardoor hij of zij in staat wordt gesteld om te
kunnen beslissen over een geschikt arrangement.
 De wensen en behoeften van de burger worden vastgelegd en gerespecteerd.
 De burger, zijn systeem en woonomgeving zijn samenwerkingspartners bij de keuze voor en
uitvoering van een arrangement.
2. De burger, zijn systeem en woonomgeving staan centraal
Te denken valt aan:
 De behoefte van de burger wordt als uitgangspunt genomen en is het vertrekpunt voor
arrangementen.
 Belevingsgericht en vraaggestuurd werken staan centraal binnen arrangementen.
 Er is aandacht voor het behoud van de eigenwaarde van de burger.
 Er wordt voldoende tijd genomen voor de burger.
 Het nastreven van een optimale kwaliteit van leven neemt een belangrijke plaats in.
3. Gedurende de looptijd van een arrangement vindt afstemming en samenwerking plaats tussen
burger, mantelzorger en verschillende zorgverleners
Te denken valt aan:

28

 Vaste contactpersoon voor de burger tijdens het hele traject en verantwoordelijk voor
afstemming en samenwerking tussen burger, mantelzorger, verschillende zorgverleners en
andere bij het arrangement betrokkenen.
 De burger en/of mantelzorger wordt geïnformeerd over de voortgang en betrokken bij alle
plannen en activiteiten.
 Goede afstemming en communicatie tussen burger, mantelzorger, de verschillende
zorgverleners en andere bij het arrangement betrokkenen.
 De juiste zorg en/of ondersteuning wordt op het juiste moment door de juiste zorgverlener of
een andere betrokkene bij het arrangement geboden.
 De burger ervaart ‘soepele overgangen’ tussen de verschillende zorgverleners, afdelingen en
organisaties.
 Er is één actueel, volledig en toegankelijk burgerdossier, beheerd door de gemeente, rekening
houdend met de privacy van de burger.
4. Er is één hoofdcoördinator voor het hele traject, die alles coördineert en afstemt
Te denken valt aan:
 De hoofdcoördinator heeft het vertrouwen van de burger.
 De burger moet gehoord hebben wie de hoofdcoördinator wordt.
 Er is duidelijkheid wie de eindverantwoordelijkheid heeft over het traject en de afstemming
tussen de verschillende zorgverleners en andere bij het arrangement betrokkenen.
 De hoofdcoördinator houdt de adviezen en de follow-up in de gaten.
5. Familie en/of naasten, buren worden optimaal bij een arrangement betrokken
Te denken valt aan:
 De familie en/of naastbetrokkenen worden geïnformeerd en ondersteund gedurende de
looptijd van een arrangement.
 De contactpersoon is verantwoordelijk voor de informatie en ondersteuning aan familie en/of
naastbetrokkenen.
 De mantelzorger wordt ondersteund in zijn taken en wordt gewezen op de mogelijke
meerwaarde van het Steunpunt Mantelzorg.
 Buurten/buren leveren zelf een bijdrage aan het aanbod van arrangementen.
6. De communicatie en informatie richting de burger is doelmatig en effectief
Te denken valt aan:
 De informatie is op maat, volledig, eenduidig en actueel.
 De informatie wordt zowel schriftelijk (brief, folder, online) als mondeling aangeboden.
 De informatie is in heldere, eenduidige en begrijpelijke taal geschreven of gesproken.
 De zorgverlener toetst regelmatig of de burger de informatie over zijn arrangement heeft
ontvangen en begrepen.
 Er wordt duidelijk omschreven wat de burger kan verwachten, en wat van de burger verwacht
wordt.
7. De benadering van de burger is laagdrempelig
Te denken valt aan:
 De contactpersoon zorgt voor snelle en makkelijke contacten met andere zorgverleners en
andere bij het arrangement betrokkenen indien nodig.
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 De burger wordt snel geholpen (korte wachttijd) door de verschillende zorgverleners en/of
andere bij het arrangement betrokkenen.
 Er is goede bereikbaarheid van de eindverantwoordelijke, de contactpersoon, de
verschillende zorgverleners en andere bij het arrangement betrokkenen.
 De zorgverleners en andere bij het arrangement betrokkenen bezoeken de burger indien
mogelijk thuis.
8. De beoogde doelgroep (ouderen in een kwetsbare positie) wordt bereikt
Te denken valt aan:
 Het moet helder en eenduidig zijn wie in aanmerking komt voor arrangementen.
 Het project spoort inderdaad ouderen in een kwetsbare positie op.
 De benaderingswijze past bij de doelgroep.
9. Het project heeft meerwaarde voor de burger
Te denken valt aan:
 Het project heeft in vergelijking met “oude” of “reguliere” zorg een toegevoegde waarde voor
de kwaliteit van leven van de burger.
 Zichtbaar maken welk voordeel de burger heeft van het project.
 De belasting van de burger moet in verhouding staan tot de opbrengst voor de burger.
10. Het project is praktisch uitvoerbaar
Te denken valt aan:
 Het project is makkelijk te implementeren in de praktijk.
 Het project heeft draagvlak onder de verschillende zorgverleners.
 Het project kan financieel en inhoudelijk ingebed worden in de reguliere zorg na de
projectperiode.
 Na afloop van de projectperiode beschikt iedere kern in Onderbanken over een eigen
aanpak van de leefbaarheid en wederzijdse betrokkenheid van de burgers in de kernen,
samen met zorgverleners.
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