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1.

Inleiding

Voor elkaar in Parkstad is de samenwerking tussen de Parkstadgemeenten, organisaties
op het gebied van wonen, zorg en welzijn, de zorgverzekeraar en zorgvragers. Voor
elkaar in Parkstad is onderdeel van het transitieprogramma 4 van het Nationaal
Programma Ouderen (NPO) en wordt ondersteund door de Provincie Limburg om de
samenwerking naar een toekomstbestendige zorg te realiseren.
In de subsidievoorwaarden van ZonMw en de provincie is de voorwaarde opgenomen een
eindrapportage op te stellen. In dit rapport hechten wij er belang aan de Provincie
Limburg en ZonMw op de hoogte te stellen van de voortgang, de ontwikkelingen en
resultaten van het transitieprogramma Voor elkaar in Parkstad (VEiP). Daarbij zijn de
resultaatdoelstellingen zoals die in de subsidieaanvraag zijn genoemd (bijlage a)
richtsnoer. Tevens vindt een financiële verantwoording plaats.
Voor Voor elkaar in Parkstad is subsidie aangevraagd door het Academisch Centrum Zorg
Innovatie Ouderen (ACZIO), een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht,
de GGD Zuid Limburg, het Huis voor de Zorg en zorgpartijen. VEiP is één van de vier
transities als onderdeel van het transitieprogramma 4 van NPO (zie schema). Dit
programma heeft subsidie gekregen om onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze
deeltransities. Binnen VEiP is een samenwerkingsproces op gang gebracht met alle
relevante betrokkenen om toe te werken naar levensloopbestendige buurten. Daarnaast
is er binnen VEiP t een studie uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit.
Figuur 1: structuur experimenten NPO

Onlangs heeft een eindevaluatie plaatsgevonden middels een invitational conference
vanuit NPO.
Tevens heeft de Provincie Limburg een subsidie toegekend om de samenwerking tussen
zorg en welzijn te ondersteunen, om een toekomstbestendige en betaalbare zorg te
realiseren en om ondersteuning en preventie van ouderen in een kwetsbare situatie te
bevorderen.
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In deze notitie wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de ontwikkelingen
van Voor elkaar in Parkstad. Deze ontwikkelingen lopen grotendeels parallel met de grote
veranderingen in zorg en welzijn van de afgelopen jaren. Beginnend bij de kanteling in
het domein van welzijn tot aan de drie decentralisaties in de jeugdzorg, participatiewet
en Awbz. Voor elkaar in Parkstad stond aan het front van deze ontwikkelingen en was in
veel gevallen voorloper door te experimenteren met samenwerkingsvormen en het
stimuleren van innovaties. De start van VEiP was meer dan de start van een nieuw
(omvangrijk) project: het was het begin van een transitiebeweging. Een fundamentele
verandering van denken en doen die niet zou ophouden met het einde van de
projectsubsidie van de provincie, de afronding van de experimenteerstatus van het NPO
of het beëindigen van de onderzoeksgelden van ZonMw. De beweging van verandering
met aanpassingen in organisatiestructuren, de transformatie van werkprocessen, betere
afstemming tussen wonen, zorg en welzijn en verandering van houding van professionals
en burgers over zelfredzaamheid en eigen kracht, gaat door. Deze eindevaluatie is dus
‘slechts’ een momentopname van vier jaar Voor elkaar in Parkstad. De bereikte
resultaten stemmen tot nog meer ambitie als we bedenken dat we nog maar aan het
begin van de verandering in zorg en sociale domein staan.
In deze eindevaluatie geven we een overzicht van de resultaten op de geformuleerde
doelstellingen.

1.1 Doelstelling VEiP
Doelstellingen van VEiP zijn (NPO-aanvraag):
 het creëren van levensloopbestendige wijken/buurten, waarbinnen ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen;
 het ontwikkelen van een samenhangend en betaalbaar ondersteuningsaanbod voor
ouderen, afgestemd op de behoefte van ouderen;
 betere samenwerking; verbindingen tussen het maatschappelijk
ondersteuningssysteem en het zorgsysteem.
In de subsidiebrief van de provincie staat het als volgt geformuleerd: ‘Het doel van deze
transitie is om zorg en welzijn zó te organiseren dat ouderen in een kwetsbare situatie en
mensen met een beperking langer zelfstandig in hun buurt kunnen blijven wonen. (…) De
samenwerking en afstemming die daaruit is ontstaan, en die concrete uitvoering krijgt in
vier pilotgemeenten in Parkstad, willen we bestendigen. De inzet is om de zorg
betaalbaar te houden, burgers actief aan de samenleving te laten deelnemen, tegemoet
te komen aan de behoeften van de ouderen zelf en een integrale aanpak van
ouderenzorg te stimuleren. Dit gebeurt door middel van de inzet van effectieve
zorginnovaties, innovatief samenwerken en efficiënte inzet van middelen.’
Op basis van deze doelstelling zijn outputresultaten opgesteld (bijlage 1). In de opbouw
van de eindevaluatie volgen we grotendeels de structuur van dit overzicht. Het
overkoepelende doel was (het ondersteunen van) de samenwerking van regionale
partijen in het kader van VEiP en het verankeren en bestendigen van deze
samenwerking. Daar ligt in deze notitie de nadruk op.
De doelstelling is gebaseerd op de breed gedragen notie dat in de regio Parkstad sprake
is van een sterke groei van ouderen. En dat deze groei in volume gepaard gaat met een
groei in zorg en complexiteit van zorg. De kosten die hiermee gepaard gaan nemen
zodanig toe dat de zorg onbetaalbaar wordt. In de levensloop van mensen is het patroon
van gebruik en kosten van zorg af te lezen. Op jonge en middelbare leeftijd zitten de
meeste kosten in curatieve zorg, op oudere leeftijd in verpleging en verzorging. Het
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laatste levensjaar is duur, maar dat hangt ook van de leeftijd af. Naarmate mensen
ouder worden nemen de zorgkosten in het laatste levensjaar af. Dat betekent dat als de
bevolking veroudert de zorgkosten doorschuiven naar hogere leeftijden, waardoor over
de gehele levensloop bekeken de zorgkosten minder toenemen (Rivm, 2006).
De gezondheid en het welzijn van oudere mensen is daarom onderwerp van de transitie
Voor elkaar in Parkstad. Inzet is gericht op het bevorderen van de gezondheid van
ouderen zodat zij actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving en zolang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De (oudere) burger staat centraal.
Ook het landelijke beleid ten aanzien van ouderen is erop gericht dat ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving (VWS,
2005). Preventie is in dat beleid een belangrijk speerpunt. In het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten de taak om ouderen in
staat te stellen optimaal maatschappelijk actief te zijn (VWS, 2007).
Voor elkaar in Parkstad is geen project, het is een beweging. De transitie die is ingezet
heeft geen eindpunt, maar gaat door en wordt deel van het reguliere zorg- en
welzijnslandschap. Ook de samenwerking die partijen daarmee zijn aangegaan is een
continu proces dat steeds wordt bijgesteld als de omgeving dat vereist.
Om koers te houden op de ambitieuze doelstelling van VEiP is een projectplan en
transitieplan 2.0 opgesteld (bijlagen b en c).

1.2 Doelgroep
In Zuid-Limburg groeit de groep ouderen harder dan in de rest van Nederland. Ook het
aandeel van de 80-plussers in de groep van 65-plus neemt toe (dubbele vergrijzing).
Deze sterke groei van het aantal ouderen heeft als consequentie dat de behoefte aan
ondersteuning en zorg toeneemt. De capaciteit van het zorgsysteem is wat betreft
menskracht, beschikbare voorzieningen en financiering niet toereikend. Ook is er een
grote wens om de kwaliteit van zorg te verbeteren en nieuwe zorgvormen te
ontwikkelen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de primaire focus van VEiP de groep ouderen in een
kwetsbare positie was. Vanuit de subsidietoekenning door het Nationaal Programma
Ouderen en de ondersteuning door het Academisch Centrum Zorginnovatie Ouderen
(ACZIO) is dat ook een onvermijdelijke en logische keuze. Lange tijd heeft dit in de
stuurgroep van VEiP een groot draagvlak gehad. Door de verschuiving van de Awbz naar
de Wmo en de ontwikkeling van het sociale domein door het Wmo-beleid van
gemeenten, is de doelgroep ouderen in een kwetsbare positie verbreed naar alle burgers
in een kwetsbare positie, inclusief jeugd en mensen met een beperking. Alles gericht op
een integraal aanbod van zorg en voorzieningen, waarbij de vraag van de burger centraal
staat.

1.3 Positie burger
De behoeften van de burger in een kwetsbare positie staan steeds centraal bij de visie en
de uitvoering van activiteiten van VEiP. Deze positie is geformaliseerd doordat het Huis
voor de Zorg partner is in het bestuurlijk netwerk van VEiP en ouderen/cliëntparticipatie
een onlosmakelijk onderdeel is van de transitiebeweging. Steeds hebben ouderen als
vertegenwoordigers van de doelgroep en via het Huis voor de Zorg gerekruteerd in
allerlei overleggen geparticipeerd en kritisch gereflecteerd op de activiteiten die zijn
ontwikkeld. Deze cliëntenpanels hebben op verschillende niveaus en in verschillende
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deeltransities meegedaan. Zo zijn er panels actief geweest voor Voor elkaar in
Heerlerheide, Voor elkaar in Onderbanken en voor de evaluatie VEiP. In wisselende
samenstelling zijn ongeveer twaalf ouderenvertegenwoordigers bij betrokken geweest
(bijlage c). Een vertegenwoordiger van de ouderenbonden zit in het bestuurlijk netwerk
(voorheen stuurgroep) van VEiP. Twee panelleden zijn permanente vertegenwoordigers
in het afstemmingsoverleg met de ambtenaren, bestuurlijke voorbereiding Wmo-VEiP.
Daarnaast is een panellid in Voor elkaar in Onderbanken op eigen initiatief actief lid
gebleven van de transitiebeweging in Onderbanken.
Het Huis voor de Zorg heeft veel ervaring opgedaan in cliëntvertegenwoordiging in de
eerdere NPO-trajecten (transitieprogramma’s 1 en 3), zoals [G]OUD, Zorg uit voorzorg,
zorgtechnologie. Dat waren redelijk afgebakende projecten met relatief duidelijke
interventies en instrumenten. Voor elkaar in Parkstad heeft een veel bredere scoop,
waarbij zowel wonen, zorg en welzijn onderdeel zijn van een integrale aanpak om
ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Het streven was het realiseren
van levensloopbestendige buurten, waarin kwetsbare burgers zich veilig voelen, niet
geïsoleerd en eenzaam leven. Hiervoor is méér nodig dan zorg alleen. Deze brede aanpak
vergde een andere manier van meekijken vanuit de cliëntpanels. Voor beide partijen
betekende dit een zoektocht naar de juiste manier van samenwerken. Het ging namelijk
niet om de beoordeling van een eenduidige interventies volgens de richtlijnen van het
Huis voor de Zorg, maar samen het proces ingaan en meesturen. In algemene zin is dat
na aanloopproblemen een goed proces geweest. In Onderbanken heeft dit geleid tot een
nieuw kwaliteitsinstrument om brede processen te boordelen. In Heerlen is de bijdrage
van de cliëntenpanels door de gemeente als onvoldoende beoordeeld. Die beoordeling is
vooral gestoeld op de ervaringen van de projectleider in de opbouwfase van het project
en heeft geen recht gedaan aan de inzet van mensen en de hierboven beschreven
zoektocht.
De inzet van cliëntenpanels is zeer gewaardeerd. Sterker, de provinciale subsidie is door
het bestuurlijke netwerk voor een deel bestemt voor de begeleiding van de panels. In het
bestuurlijk netwerk is die inzet ook steeds als goed beoordeeld en hebben de bestuurders
zich uitgesproken voor een structurele positionering van de panels in deze transitie.

2.

Samenwerking en afstemming

In een complexe omgeving waarin in het systeem van zorg en welzijn een van de
grootste decentralisaties ooit plaatsvindt, is samenwerking geen sinecure. Samenwerking
vergt een gezamenlijke ambitie die verder reikt dan de individuele belangen van de
organisatie. Samenwerking is het verbinden van belangen (Kaats, Opheij, 2012). In de
definitie van Kaats en Opheij (2012) is ‘een samenwerking kansrijk wanneer mensen en
organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenis gevend proces dat
recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is de grote
opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen.’ Dat vergt veel van organisaties. De
externe factoren (noodzaak of urgentie om te veranderen door de omgeving) en interne
motivatie (intrinsieke drive om te veranderen) moeten in redelijke balans zijn. Het
betekent dat een organisatie een stukje autonomie loslaat en zich verbindt aan andere
organisaties. Kernvraag is: bereiken we meer samen dan ieder voor zich?
In VEiP is een gezamenlijke ambitie geformuleerd die een maatschappelijk belang
uitdrukt dat de individuele belangen van elke organisatie overstijgt. Dat betekent niet dat
de individuele belangen er niet meer toe doen, maar dat recht gedaan wordt aan ieders
belangen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samenwerking betekent
commitment en een bijdrage vanuit de eigen organisatie. Dat houdt in dat je de
samenwerkingsopgaven onderdeel maakt van de cultuur van de eigen organisatie. Met
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andere woorden dat de professionals in hun uitvoerende proces doordrongen zijn van de
betekenis van die opgave. Het verandert dus in directe zin hun werk.
Bij de samenwerkingspartners was er behoefte om de samenwerking in een convenant
vast te leggen. In het Convenant Voor elkaar in Parkstad [samen voor elkaar] dat in
november 2012 is opgesteld committeren de partners zich aan een aantal gezamenlijke
ambities (bijlage d):
 Integrale (voor)zorg op maat bieden op basis van integrale financiering en
indicatiestelling;
 Het creëren van een stelsel gebaseerd op samenwerking, synergie en vertrouwen;
 Belonen van kwaliteit, innovatie en doelmatigheid in plaats van omzetmaximalisatie;
 Het verleggen van de focus op zorg naar voorzorg; van zorgen voor naar zorgen dat;
 Versterken van de zelfzorgvermogens van burgers door te investeren in preventie,
mantelzorgondersteuning, eenvoud en toegankelijkheid.
Deze ambities moesten een oplossing bieden voor de versnippering en complexiteit
binnen het stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het ging niet om een
uitbreiding van voorzieningen, maar een slimmer gebruik van bestaande voorzieningen,
meer regie bij de burger zelf en gezamenlijk oplossingen zoeken voor problemen.
Zelfregie door burgers vraagt van de partners een manier van werken waarin de vraag
van de burger daadwerkelijk centraal staat en de leefbaarheid en
levensloopbestendigheid van de buurt/wijk de zelf- en samenredzaamheid ondersteunt.
Het gaat bij VEiP om een samenhangend aanbod van maatschappelijke en
gezondheidsvoorzieningen in een levensloopbestendige buurt. Integrale zorg,
ondersteuningsarrangementen in de wijk, collectieve voorzieningen, samenwerking
tussen zorg en welzijn, het activeren van burgers, aangepaste woningen en leefomgeving
– kortom een transitie van denken en handelen bij gemeenten en organisaties met
vergaande consequenties voor de burger en die organisaties zelf. Deze ambitie behelst
een totaalaanpak die de grenzen van organisaties, financiering en wet- en regelgeving
zou overschrijden. De ambitie was om daarmee Parkstad tot één van de landelijke
voorbeeldregio’s te positioneren. De bestuurders constateren met teleurstelling dat deze
ambitie niet is gehaald. Daar wordt bij opgemerkt dat dit wellicht ook een te hoge
ambitie was.

2.1 Samenwerking algemeen
De samenwerking heeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau plaatsgevonden
(zie schema). Naast het convenant en een schematische weergave (bijlage e) van de
vele overleggen en de deelnemers, gaat het om de dynamiek van de ontwikkelingen die
overleg rondom diverse thema’s stimuleerde en de veranderingen– mede ook door
externe ontwikkelingen – van deze overlegstructuur. Er zijn vele samenwerkingsoverleggen gestart, samengevoegd en ook weer gestopt. Onderstaand wordt daar een
beeld van gegeven. Elke gemeente heeft daar haar eigen weg in gekozen en een
individuele dynamiek in gekend.
Figuur 2: structuur Voor elkaar in Parkstad
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Strategisch
Gestart met een kleine groep van zeven organisaties (Meander, Sevagram, Alcander,
Mondriaan, Hozl, Huis voor de Zorg en GGD ZL) in 2010, die vanuit de stuurgroep
[G]OUD het initiatief namen tot een projectbeschrijving en projectaanvraag, is VEiP in
2015 uitgegroeid tot een bestuurlijk netwerk waar 41 partners in participeren. Dit zijn
alle Parkstad-gemeenten en nagenoeg alle organisaties op het gebied van zorg en
welzijn, jeugd, zorgvragers, zorgverzekeraar en woningbouwcorporaties. De eerste twee
jaar kwam dit overleg maandelijks bijeen en noemde zichzelf stuurgroep. In het overleg
werden regelmatig discussie gevoerd over ‘de sturing’ vanuit de stuurgroep: waar wordt
op gestuurd? Gezien de dynamiek van de transitie, de daarmee gepaard gaande
decentralisaties en de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten, werd steeds
duidelijker dat sturing niet vanuit een samenwerkingsnetwerk kon plaatsvinden. Met de
komst van het Partnerschap Sociaal Domein is besloten de naamgeving te veranderen in
bestuurlijk netwerk VEiP, een naam die recht doet aan de bedoeling van de
samenwerking. Bij het partnerschap gaat het om besluitvorming en producten van
zorgpartijen, waarover afspraken met gemeenten worden gemaakt. Bij VEiP gaat het om
de ondersteuning aan het proces en het stimuleren en faciliteren van kennisontwikkeling
en kennisuitwisseling.
Figuur 3: schema kerntaken VEiP en Partnerschap sociaal domein
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Regelmatig is er discussie over nut en noodzaak van VEiP. Telkens is de conclusie dat het
netwerk een unieke samenspel en samenstel is waar veel partijen elkaar ontmoeten. Het
is van belang om die ontmoeting te blijven organiseren en elkaar te inspireren met
nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de zorg en welzijn.
De ambitie om een voorbeeldregio voor het land te zijn, is niet haalbaar gebleken. Een
andere ambitie om bijvoorbeeld een collectieve aanbesteding te realiseren voor alle
partijen met alle gemeenten evenmin. Het zijn wel initiatieven geweest die de reikwijdte
van de samenwerking uittestten.
In het bestuurlijk netwerk is steeds een combinatie gemaakt tussen een inhoudelijke en
bestuurlijke agenda. Inhoudelijk is geprobeerd om met sprekers van buiten nieuwe
ideeën te introduceren en op interactieve wijze daar de discussie over te voeren.
Bestuurlijk was er grote behoefte aan te sluiten bij de agenda van de wethouders Wmo.
Dat is ook gebeurd door een afstemmingsoverleg met de ambtenaren Wmo te starten,
bestuurlijke voorbereiding Wmo-VEiP. Hier worden de agenda’s van beide overleggen
besproken en wordt informatie uitgewisseld. In dit overleg zijn er regionale speerpunten
vastgesteld. Dit zijn belangrijke thema’s die in principe voor alle gemeenten in Parkstad
spelen en waarvoor een regionale aanpak effectief is. In werkgroepen is aan deze
thema’s gewerkt. Regionale thema’s zijn: sociale wijkteam, de afbouw van
verzorgingshuizen, landelijke lobby verdeelmodel, mantelzorgondersteuning, protocol
begeleiding en toetsingskader levensloopbestendige buurten. Een aantal is succesvol
afgerond (landelijke lobby, protocol), een aantal is nog steeds actueel (afbouw
verzorgingshuizen, sociaal wijkteam, mantelzorgondersteuning) en een aantal was niet
voldoende urgent (toetsingskader).
Tactisch
In de gemeenten die als pilotgemeenten zijn aangemerkt is een eigen structuur van
overleg en samenwerking opgesteld. In Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Onderbanken is
deze gevormd naar de omvang van de gemeente en reeds bestaande relaties met
partners. Voor Heerlen resulteerde dit in een regiegroep en projectgroep met een groot
aantal werkgroepen. In Onderbanken zijn een stuurgroep, projectgroep en WWZ-team
(wonen, welzijn en zorg) gerealiseerd. Alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn
hebben hun professionals, zonder extra financiële middelen, laten participeren in de vele
overleggen die plaatsvonden. Zij beschouwden dit als hun aandeel in het transitieproces
en op deze wijze leverden zij een bijdrage aan de vernieuwing van hun organisatie. Op
dit niveau werd ook de echte barrières die bij samenwerking opdoemen besproken en
zoveel mogelijk geslecht. Als er organisatieproblemen ontstonden door nieuwe vormen
van samenwerking, werden die zo goed mogelijk opgelost.
Operationeel
Uiteindelijk wordt samenwerking het meest zichtbaar tussen professionals. Bijzonder
genoeg worden op operationeel niveau ook de noodzaak tot samenwerking en
afstemming gevoeld en komt samenwerking het snelst tot stand. Er zijn vele vormen van
samenwerking geïnitieerd door de professionals zelf. De vele initiatieven die op de
kenniscarrousel (zie verder) worden gepresenteerd getuigen daarvan. Blijkbaar worden
hier het makkelijkst de cultuurverschillen, de verschillen in taal en werkwijze overbrugd.
Ook al worden deze initiatieven vanuit de top van de organisatie gestimuleerd, de echte
meerwaarde of knelpunten moeten op de ‘werkvloer’ worden gezien en opgelost.
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2.2 Samenwerking gemeenten
Op gemeenteniveau is sprake van een eigen dynamiek van samenwerking. Elke
gemeente kende haar eigen projectstructuur met projectleider. Onderstaand overzicht
geeft inzicht in de vele ontwikkelingen die per gemeente hebben plaatsgevonden.
Proces van samenwerking Heerlerheide
Regie voor Samen voor elkaar in Heerlerheide lag bij de gemeente Heerlen. Partners in
dit proces waren o.a. diverse grote (thuis)zorgorganisaties, welzijnswerk, organisatie
voor mensen met een beperking, woningcorporatie, GGZ en GGD.
Structuur: de diverse pilotonderdelen zijn in werkgroepen uitgewerkt, in deze
werkgroepen waren de betrokken partnerinstellingen vertegenwoordigd.
De werkgroepen werden voorgezeten door projectleiders, onderlinge afstemming tussen
de werkgroepen werd bewaakt door het projectleiders overleg.
Bestuurders van de genoemde partnerinstellingen vormden de stuurgroep waar
bestuurlijke beslissingen werden genomen en de koers bepaald.
Tijdlijn: vanaf januari 2011 is gestart met een sociaal wijkteam. Elkaars werkwijze en
samenwerkingsmogelijkheden leren kennen binnen de op handen zijnde Kanteling was de
voornaamste insteek. Halverwege 2011 zijn naast het sociaal wijkteam de werkgroepen
integrale indicatiestelling, collectieve voorzieningen, contactpunt ouderen en
communicatie opgericht. Het sociaal wijkteam werd opgedeeld in een casusoverleg en
een breder verband om informatie te delen. De werkgroep integrale indicatiesteling werd
opgevolgd door de maatwerkerswerkgroep.
In Heerlerheide was er al snel behoefte aan een ‘loket’ waar burgers voor allerlei vragen
van praktische, sociale en medische aard terechtkonden. Dit werd het contactpunt
[samen voor elkaar], dat in het zorgcentrum Ter Eyck van Sevagram midden in de wijk
werd ingericht. Aan de balie zaten vrijwilligers die burgers te woord stonden en hielpen.
In de backoffice zaten professionals van diverse organisaties die gecompliceerde
problemen konden oppakken. De functie en positionering pasten heel goed in het beleid
van Voor elkaar in Heerlerheide om zo dicht mogelijk bij de burger, zo laagdrempelig
mogelijk en op geleide van de vraag van de burger voorzieningen te hebben. Op deze
manier zouden problemen van allerlei aard zo snel mogelijk worden opgepakt en
opgelost.
Stem van de burger: vanaf 2012 is gestart met het inrichten van een cliëntpanel voor
Heerlerheide. Deze vertegenwoordigers namen deel aan de werkgroep participatie en
hadden een belangrijke rol in het betrekken van (vrijwillige) organisaties en partijen die
met ouderen in de wijk te maken hadden.
Per jaar zijn het aantal bijeenkomsten per werkgroep en overlegvorm geregistreerd.
Nieuwe diensten in Heerlerheide: in de diverse werkgroepen is veel geïnvesteerd in het
realiseren van een meer integrale en snellere vraagverheldering/beoordeling en
maatwerkoplossing door de professional bij ouderen met een hulpvraag in het stadsdeel
Heerlerheide. Vooral de werkgroepen ‘integrale indicatiestelling’, maatwerkers en het
contactpunt [samen voor elkaar] hebben dit gerealiseerd. Daarnaast zijn door de
werkgroepen ‘collectieve voorzieningen en participatie’ initiatieven aan de voorkant van
de zorg in gang gezet, zodat de dosering individuele hulp (zowel Wmo als AWBZ)
mogelijk is afgenomen.
Proces van samenwerking Onderbanken
Het proces van samenwerking in Onderbanken is gestart met een gezamenlijke
bijeenkomst met de betrokken partijen; volgens de methodiek van de themagestuurde
interactie (TGI) is door de directeur van het Huis voor de Zorg de aftrap gedaan.
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De regie is in handen van de gemeente met ondersteuning van GGD Zuid Limburg.
Samenwerkende partners zijn de bewoners en verenigingen in de kernen,
thuiszorgorganisatie, welzijnswerk, woningcorporatie en het cliëntpanel.
Structuur: In alle kernen zijn sinds de start in 2012 gefaseerd werkgroepen van actieve
burgers uit de 4 kernen opgestart. De werkgroepen worden ondersteund door gemeente,
wijkverpleegkundige, GGD en cliëntpanel. De afgevaardigden van de
bewonerswerkgroepen nemen deel aan de stuurgroep waarin ook bestuurders van de
genoemde organisaties deelnemen. De projectgroep organiseert de praktische uitvoering
en stemt af met stuurgroep en in het WWZ-team (wonen welzijn zorg). Daarnaast is
tweemaandelijks een casusoverleg georganiseerd.
Stem van de burger: Samen voor elkaar Onderbanken startte met het betrekken van
burgers bij de bestaande ideeën over de zelfsturende gemeenschap. Dit gebeurde door
het organiseren van een aantal bijeenkomsten voor professionals, vertegenwoordigers
van vrijwilligersorganisaties en burgers onder leiding van het Huis van de Zorg.
Inbreng van ouderen wordt mede vormgegeven door de inzet van een cliëntenpanel. Het
panel neemt structureel deel aan diverse overleggen en ondersteunt de werkgroepen in
de kernen. Per jaar is het aantal bijeenkomsten per werkgroep en overlegvorm
geregistreerd.
Nieuwe diensten in Onderbanken: om te komen tot ‘zelfsturing in de gemeenschap’ zijn
in de diverse kernen in de gemeente Onderbanken de eerste stappen gezet en
initiatieven ontwikkeld om verder op weg te gaan naar 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.
Dit proces is nog in volle gang en zal de komende jaren verder uitkristalliseren.
- In de kern Bingelrade is een inlooppunt ingericht waar mensen met een (zorg)vraag
terecht kunnen en waar regelmatig samen wordt gegeten en ontmoeting is.
- In de kern Jabeek wordt maandelijks door een bewoonster een maaltijd verzorgd voor
bewoners.
- In alle kernen wordt gezamenlijk een (roulerend) ’repaircafé’ opgezet.
ViaDesk
Om het proces van samenwerken te faciliteren is er een virtuele kantooromgeving,
ViaDesk, gecreëerd. Dit is een digitaal hulpmiddel om informatie te delen,
vergaderstukken toe te zenden, mijlpalen te stellen en taken toe te bedelen enzovoort.
Voor de professionals afkomstig uit vele verschillende organisaties was dit een goede
manier om samen te werken.

2.3 Interne evaluatie samenwerking
Onlangs is in het bestuurlijk netwerk VEiP een evaluatie gehouden van deze ambities.
Aan de hand van stellingen zijn de outputresultaten (bijlage a) besproken. De resultaten
hiervan zijn tijdens een invitational conference als eindevaluatie aan NPO gepresenteerd
(zie bijlage e).
Uit het verslag van het overleg bestuurlijk netwerk VEiP van 11 december 2014:
Stelling 1:
•
Voor elkaar in Parkstad heeft geleid tot een strategische en duurzame
samenwerking in Parkstad die als voorbeeld geldt voor heel Zuid-Limburg.
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•
De focus op regionale afstemming veronachtzaamt de behoefte aan lokale
inkleuring.
De drijfveren van de deelnemers voor deelname zijn van belang. Positief uitgelegd gaat
het om een bijdrage aan ontwikkelingen, bij een negatieve drijfveer blijf je weg. Wat is
strategische en duurzame samenwerking? VEiP is meer dan een optelsom van 3 regio’s in
het partnerschap. De toegevoegde waarde zit in de concretisering van de lijn, meer
strategische actie en de koppeling aan de ambtelijke en bestuurlijke sturing. Het gaat
daarbij om de verbinding en doorontwikkeling van de uitvoeringslogica en de politiekbestuurlijke logica. Dat vereist wel extra impulsen vanuit politiek commitment, dus meer
deelname van wethouders. De spin-off van VEip is de netwerkgedachte, het vertrouwen
in elkaar en om dingen aan de orde te stellen.
De ambitie om landelijke uitstraling te hebben is niet bereikt. Dat komt door de
dynamiek van alledag, gebrek aan samenwerking en gemis aan gezamenlijke
daadkracht.
Stelling 2:
•
Samenwerken is a) visie-ontwikkeling maar óók b) léren samenwerken (tijd en
ruimte, fouten maken, reflectie) én c) praktische tools als viadesk, intervisie, leersessies,
vaardigheden.
•
En de verbinding daartussen.
Geconstateerd wordt dat VEiP de landelijke dynamiek heeft ontsloten.
Stelling 3:
•
Eenduidige communicatie naar elkaar en naar burgers is cruciaal in complex
veranderproces.
•
Communicatie is speerpunt én ondergeschoven kind geweest.
Regionaal communiceren is te groot gemaakt, dat moet je klein houden. Er wordt
allergisch gereageerd op het woord ‘eenduidig’, het gaat erom hoe krijg je een beweging
op gang.
Stelling 4:
•
De positie van de cliënt/burger is steeds centraal geweest in de
veranderingsopgave van organisaties en gemeenten.
•
Burgers hebben stem (gehad) in meedenken en in ontwikkeling van activiteiten.
Het proces van cliëntparticipatie ging met vallen en opstaan. Van belang is in het
netwerk de relatie van burger met professional centraal te stellen.
Stelling 5:
•
VEiP is slechts een carrousel van losse, leuke en nieuwe activiteiten die we aan
elkaar presenteren.
•
De carrousel brengt bestuurders, professionals en burgers bij elkaar.
Het kennisdelen via de kenniscarrousel is zeer succesvol. Daar gebeurt het. Het gaat
erom dat professionals en ambtenaren aan elkaar laten zien op welke wijze
samenwerking en innovatie plaatsvinden.
Stelling 6:
•
De losse organisatie van het netwerk werkt het beste voor een inspirerende
beweging van kennisontwikkeling en –deling in het sociale domein.
•
Ook een losse organisatie vergt een kartrekker
De aanwezigen zijn het hiermee eens.
Stelling 7:
•
Bestuurders zorg, welzijn, wonen, cliënt, zorgverzekeraar zien duidelijke
meerwaarde in bestuurlijk netwerk VEiP, terwijl gemeentebestuurders minder ‘halen’ uit
netwerk.
De 3 D’s zijn een mega operatie. Hier gaat het om verwachtingen managen. De evaluatie
is de vervolgstap om dit op te halen. Opgemerkt wordt dat deze wijze van vergaderen
geen inspirerende bijeenkomst; gewenst wordt meer discussie en debat.
Stelling 8:
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•
Commitment = juridische binding x financiële bijdrage
Het netwerk is zinvol en nuttig, daarvoor een financiële bijdrage van Provincie Limburg of
van deelnemende organisaties vereist. De volgende vergadering ligt er een memo op
tafel met voorstel voor financiering van het platform en verschillende vormen van
overleg.
In bijlage e zijn de dia’s opgenomen die in de visitatie van ZonMw door het NPO zijn
gepresenteerd op 2 februari 2015. Deze zijn tevens de samenvatting van de discussie in
het bestuurlijk netwerk.

2.4 Samenwerking NPO-projecten
Een belangrijke nevendoelstelling van het NPO was dat de vier projecten ook
daadwerkelijk van elkaars inzichten, ervaringen en mogelijke successen konden
profiteren. Doordat de experimenten in verschillende regio’s in Zuid-Limburg werden
uitgevoerd, zou het mogelijk zijn een effectieve interventie in de Westelijke Mijnstreek te
gebruiken in Parkstad en vice versa (zie figuur 1). De bedoeling was dit na afronding van
de deeltransities te doen. Tijdens de transities zijn er wel toenaderingen gedaan. Echter,
deze doelstelling is te rooskleurig geweest. Dit heeft te maken met het grote verschil in
de aard van de projecten: interventies van ziekenhuis naar wijk (ZEN) en inzet van
teletechnologie bij kwetsbare ouderen versus een brede aanpak op allerlei niveaus en
tussen alle partijen op de domeinen wonen-welzijn-zorg. Ook speelt de duur van de
projecten een rol. Vier jaar om een zichtbare en duurzame verandering te realiseren is
niet lang. Samenwerking tussen partijen kost tijd. Zeker als dit moet resulteren in
samenwerking tússen projecten. Desalniettemin zijn twee stappen gezet in deze: de
samenwerking met het project teletechnologie (zie paragraaf 4.2) en ouderenparticipatie.
Tele-technologie
In het kader van transitieproject 4 van het NPO-programma is in de regio Westelijke
Mijnstreek het project tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn uitgevoerd.
Dit had te maken met de toename van het aantal ouderen in een kwetsbare positie. Deze
ouderen zijn te herkennen aan het hebben van fysieke, psychologische en/of sociale
problemen. Het merendeel van deze groep woont nog zelfstandig thuis. Dat gaat lange
tijd goed, totdat bijvoorbeeld de partner overlijdt en de oudere zonder de hulp van
partner niet meer voor zichzelf kan zorgen. Het valt te voorzien dat er in de nabije
toekomst te weinig zorgpersoneel zal zijn om het groeiend aantal ouderen die zorg en
ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Hierdoor wordt het bevorderen van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen steeds belangrijker. Hiertoe worden van
de ouderen nieuwe vaardigheden gevraagd om met problemen om te kunnen gaan en is
een grotere ondersteuning vanuit het sociaal netwerk en mantelzorg wenselijk. Het is
nuttig en wenselijk om te onderzoeken of de toepassing van technologie hierbij extra
ondersteuning kan verlenen.
Er bestaan al meerdere voorbeelden van tele-technologische oplossingen die
ondersteuning bieden bij het verlenen van zorg. Deze zijn echter vaak ontwikkeld vanuit
de wensen van de zorgprofessionals en sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van de
ouderen zelf. Om juist de zelfredzaamheid van de ouderen te bevorderen is binnen de
deeltransitie tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn een informatie- en
communicatieplatform ontwikkeld dat is gebaseerd op de wensen en behoeften van de
ouderen zelf. Het bevat toepassingen die specifiek gericht zijn op het ondersteunen,
behouden en bevorderen van welzijn, zelfmanagement, zorg, participatie in de
maatschappij en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
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De doelstelling was: het ontwikkelen van een informatie- en communicatieplatform
vanuit de behoefte van ouderen zelf ter bevordering van de zelfredzaamheid en
participatie in de maatschappij. Met de vraagstelling: kan tele-technologie ondersteuning
bieden bij zorg aan en welzijn van ouderen in een kwetsbare positie?
Vanuit de aanpak van een inventarisatie van behoeften en wensen van ouderen, is men
tot een wensenlijst van functies met betrekking tot het informatie- en
communicatieplatform gekomen. Uiteindelijk zijn 11 functies geselecteerd voor de
ontwikkeling van het platform, waarbij rekening is gehouden met de technische
randvoorwaarden. Twee bedrijven hebben het platform ontwikkeld. Verschillende zorgen welzijnsorganisaties hebben invulling gegeven aan de inhoud van het platform. Het
platform is meerdere keren getest door het ouderenpanel en geoptimaliseerd door de
ontwikkelaars. Op basis van deze informatie is een platform gekozen: Cubigo.
De vijf meest gebruikte diensten van het platform zijn contacten, diensten, berichten,
mijn buurt en spelletjes. De reacties over bruikbaarheid zijn het algemeen positief
(94%). Er zijn verschillende verbeterpunten aangegeven, waaronder: het aantal functies
op het hoofdmenu is voor sommigen wat veel, om een functie effectief te gebruiken zijn
vaak veel handelingen nodig, de aangeboden diensten en de gemeente geven te weinig
informatie.
Over beleving ziet de meerderheid meerwaarde in beeldcontact en geeft aan het platform
actief te willen blijven gebruiken en het anderen aan te bevelen. Zij vinden ook dat het
gebruik eenvoudig is. Er is behoefte aan extra functies met betrekking tot: domotica,
monitoring, matching, hobby’s, radio en het regelen van vervoer.
Conclusie van tele-technologie in de Westelijke Mijnstreek was: Het platform kan
ondersteuning bieden bij zorg aan en welzijn van ouderen in een kwetsbare positie. De
functies zijn overzichtelijk, het geheel is gebruiksvriendelijk en heeft een toegevoegde
waarde waardoor ouderen zich minder eenzaam, veiliger en meer zeker voelen. Het
wordt aanbevolen voor andere gebruikers (ook jongere hulpbehoevenden). De vraag
naar zorg als ook de benodigde zorgtijd zal afnemen, waardoor er bespaard kan worden
op zorgkosten. De menustructuur is individueel aanpasbaar, zodat indeling en uitbreiding
van functies mogelijk is. Bij een grootschalige implementatie is aandacht nodig voor
voldoende begeleiding.
Om de inzichten en ervaringen van tele-technologie in de Westelijke Mijnstreek te
kunnen gebruiken in Parkstad, is met de projectleider langdurig gesproken over een
bredere implementatie van teletechnologie– het platform Cubigo – in de gemeenschap
van Onderbanken. Cubigo verbindt mensen, professionals en cliënten, activiteiten en
mensen op allerlei manieren. Voor Onderbanken, waar de zelfsturing van de
gemeenschap centraal staat, leek dit een aanvullend digitaal hulpmiddel. Terwijl er
gewerkt werd aan een business case voor de introductie en beheer van Cubigo, is er
uiteindelijk besloten niet vanuit de gemeente een dergelijk inzet te plegen; financieel
leek dit niet haalbaar voor Onderbanken.
Inmiddels zien we wel bij de grotere gemeenten (Heerlen, Landgraaf, Brunssum) de
behoefte aan een digitaal wijkplatform groeien. Deze gemeenten lijken ook te kiezen
voor dergelijke technologische webbased community tools.
Ouderenparticipatie
De andere stap betreft de inzet van ouderen als vertegenwoordiger uit de doelgroep bij
de ontwikkeling van de interventies en in de structuur van VEiP (zie ook paragraaf 1.3).
Cliëntvertegenwoordigers zijn in alle gremia van VEiP en de pilots Voor elkaar in
Heerlerheide (VEiH) en Voor elkaar in Onderbanken (VEiO) actief betrokken. In het
bestuurlijk netwerk is het nut en de noodzaak van deze cliëntparticipatie ook onderkend.
Dit heeft ertoe geleid dat er door het Huis voor de Zorg op basis van bijdrage uit de
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provinciale subsidie extra ondersteuning is ingezet om deze cliëntparticipatie mogelijk te
maken. Tevens is geconstateerd dat een beter inzicht wat de verandering in de zorg en
welzijn voor ouderen zelf teweeg brengt nodig is. Door het Huis voor de Zorg is een
onderzoek gestart om de verhalen van ouderen te beschrijven. Dit onderzoek is nog
gaande en wordt medio 2015 afgerond.

3.

Communicatie

Doordat zoveel partijen bij Voor elkaar in Parkstad betrokken zijn, is communicatie
steeds als speerpunt gezien. Zowel communicatie naar de burgers als ook naar de eigen
professionals. VEiP is een geheel aan concrete activiteiten in gemeenten en wijken, maar
ook een bepaalde benadering van de knelpunten in de zorg en de samenwerking tussen
welzijn en zorg. Voor het welslagen van VEiP is een goede communicatie van cruciaal
belang. Communicatie maakt de activiteiten en ontwikkelingen zichtbaar en vertaalt de
abstractie van de transitie naar heldere communicatiemiddelen en mediadragers. Dat is
in de periode dat VEiP nu loopt ook wel bewezen. Daarbij is het een leerproces van
samenwerken voor alle gemeenten en organisaties geweest. In het kader van VEiP zijn
middelen ontwikkeld in de ene gemeente die in de toolbox aan de andere gemeente ter
beschikking zijn gesteld.
Tenslotte is communicatie ook de drager van het eenduidige geluid naar de burgers toe;
niet elke partij met een eigen verhaal, maar alle samenwerkingspartners met eenzelfde
verhaal. De vele betrokken partijen hebben zich gecommitteerd om zoveel als mogelijk
op eenzelfde wijze naar burgers te communiceren. Daarvoor is [samen voor elkaar] als
uniform woordbeeld ontwikkeld. Hiertoe is een projectgroep communicatie met
vertegenwoordigers uit de gemeenten en organisaties geformeerd. De projectgroep
stemt communicatie af en realiseert draagvlak binnen de betrokken organisaties. De
uitgangspunten zijn daarbij nog altijd:
I
kernpunten / uitgangspunten:
•
[samen voor elkaar] (elkaar steunen en vertrouwen)
•
Gezamenlijke inspanning (met ruimte voor lokale inkleuring)
•
‘Langer thuis in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen’
(levensloopbestendige buurt)
II
één heldere, eenduidige boodschap en strategie, die in de communicatie met en
voor burgers voldoende ruimte laat voor een lokale inkleuring. Deze boodschap is
positief.
Om dit te stroomlijnen heeft de projectgroep communicatie een communicatieplan
opgesteld (bijlage h).
De projectgroep:
•
stemt communicatie af met en realiseert draagvlak binnen de betrokken
organisaties.
•
zorgt voor één heldere, positieve, eenduidige boodschap en strategie, die in de
communicatie met en voor burgers voldoende ruimte laat voor een lokale inkleuring.
•
ontwikkelt middelen in de ene gemeente, die in de toolbox op Viadesk ook aan
andere gemeenten ter beschikking worden gesteld.
Middelen die ontwikkeld worden met de provinciale subsidie hebben ten dienste gestaan
van strategische keuzen van stuurgroep, de visie en activiteiten van de (bestuurders van
de) organisatie.
Uitvoering van communicatie activiteiten vindt tot nu toe plaats op verschillende niveaus:
Wijk- en buurtniveau:
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•
Folders, flyers, posters, presentatie, correspondentiedrukwerk, promotiemateriaal.
•
Artikelen en advertenties in lokale Wmo-kranten, huis-aan-huis-bladen.
Individuele partners:
•
Artikelen in interne media van partners
VEiP/Parkstadniveau:
•
Woordbeeld [samen voor elkaar]
•
Promotiemateriaal
•
Nieuwsbrief voor professionals (550 abonnees)

Korte film [samen voor elkaar]
•
Website www.samenvoorelkaarparkstad.nl, sinds de lancering in januari 2014 is er
een gestage toename van bezoekers, een totaal van 61.000 hits
•
Virtuele kantooromgeving (Viadesk) (150 accounts)
•
VEiP on tour voor bestuurders: een tour langs activiteiten in de gemeenten
•
Kenniscarrousel en kennisatelier voor professionals en burgers in 2013 en 2014.
Ontwikkelingen
Bij de start van VEiP hebben de vele betrokken partijen afgesproken zoveel mogelijk op
eenzelfde manier met burgers te communiceren. Daarvoor is [samen voor elkaar] als
uniform woordbeeld ontwikkeld en zijn er verschillende communicatiemiddelen
ontwikkeld. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten hun eigen lokale inkleuring belangrijk
vinden en komen tot eigen communicatiestrategieën richting burgers. Bij de gemeente
Heerlen wisselt men [samen voor elkaar] in voor ‘standby’ en in Kerkrade is ‘Vrauw
Hoeppertz’ als rolmodel steeds leidend geweest in de communicatiestrategie. Zo legt elke
gemeente haar eigen accent. Gemeenten Landgraaf en Onderbanken hebben juist het
uniforme woordbeeld [samen voor elkaar] omarmd in de communicatie naar burgers en
professionals.
De projectgroep heeft zich vooral gericht op
•
de ontwikkeling van communicatiemiddelen op Parkstadniveau
•
afstemming van communicatie tussen de organisaties/ projecten in de
verschillende gemeenten.
Op communicatiegebied is er veel bereikt en zijn er veel gezamenlijke
communicatiemiddelen ontwikkeld. Deze mediadragers zijn in een toolbox ondergebracht
zodat ze via de virtuele kantooromgeving voor alle partijen goed toegankelijk waren. De
aanvankelijk gewenste en ingezette uniforme koers voor alle gemeenten met lokale
inkleuring per gemeente, is echter op een gegeven moment losgelaten. Gemeenten
wilden meer hun individuele communicatiestrategie voeren. Met deze nieuwe koers was
afstemming op regionaal niveau niet meer nodig en is de projectgroep communicatie
medio 2014 opgeheven.

4.

Concrete activiteiten

4.1 Levensloopbestendige buurten: relatie wonen en zorg
De subdoelstelling van Voor elkaar in Parkstad is het realiseren van levensloopbestendige
buurten, waar ouderen in een kwetsbare positie en mensen met een beperking langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Vaak gaat het om oudere mensen die hun vertrouwde
omgeving niet graag verlaten. Als zij actief blijven en regelmatig contact hebben met
elkaar, voelen zij zich veiliger, blijven langer gezond en vereenzamen niet. De partijen in
Voor Elkaar in Parkstad hebben bestaande initiatieven die dat bevorderen, versterkt en
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gebundeld en nieuwe initiatieven op dit gebied ontplooid. Zo hebben zij de overgang
(transitie) naar zogeheten levensloopbestendige buurten willen realiseren.
Was de primaire doelgroep ouderen in een kwetsbare situatie, gedurende de transitie van
VEiP werd duidelijk dat levensloopbestendige buurten alle burgers betreft. Ouderen in
een kwetsbare situatie en mensen met een beperking kunnen niet zelfstandig wonen
zonder de hulp en ondersteuning van mensen om hen heen, de buurtbewoners. Zij
kunnen de klussen in en om het huis doen, zij zijn bereid tot zorgverlening en tot
mantelzorgondersteuning.
In het contactpunt [samen voor elkaar] in Heerlerheide konden buurtbewoners
aankloppen voor medische hulp, sociale steun en voor praktische zaken (zie ook
paragraaf 2.2). Vanuit de vragen van burgers heeft de gemeente Heerlen buurtservice
opgezet. Dit is een initiatief waar mensen elkaar helpen bij kleine klussen in de buurt.
Ook is er een werkgroep collectieve voorzieningen actief geweest. Deze had tot doel:
- het inventariseren en ontsluiten van bestaand aanbod in de wijk;
- het realiseren van nieuw aanbod in ketenvorm op basis van behoefte;
- het ombuigen van individuele naar collectieve voorzieningen.
Tevens een werkgroep participatie. Doel was om een samenhangend aanbod te
realiseren dat aansluit op de behoefte van de burgers en gedragen wordt door gemeente,
organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de burgers.
Al deze initiatieven zijn gericht geweest op het realiseren van leefbare buurten waar
mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De scheidslijnen tussen zorg en welzijn
zijn daarbij veel minder van belang. Er is veel ingezet om de samenwerking tussen zorg
en welzijn te bevorderen. Dit gebeurt door samenwerking in het sociaal wijkteam,
gezamenlijk activiteiten ontplooien, het WIJ café organiseren, ouderen benaderen via
groepsgerichte activiteiten enzovoort.
In Onderbanken zijn de levensloopbestendige buurten op een andere manier opgepakt.
Daar zijn op basis van een behoeften inventarisatie van studenten van de Zuyd
Hogeschool bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Burgers is gevraagd hoe zij in
Onderbanken gezond oud wil worden. Inmiddels zijn meerdere groepen burgers uit alle
kernen actief om rondom enkele thema’s de leefbaarheid en participatie van mensen te
versterken. Zo is er een repaircafé gestart met een duidelijke sociale functie van
ontmoeting. Ook is er een zorgmarkt georganiseerd om vraag en aanbod te linken.
Enkele mensen koken voor elkaar. Zo wordt van onderop gewerkt aan de leefbaarheid
van Onderbanken.
In de stuurgroep is een keurmerk ontwikkeld voor de levensloopbestendige buurten (zie
ook paragraaf 4.4): een middel om de levensloopbestendigheid van wijken en buurten en
bijdrage aan VEiP-doelen door organisaties te bevorderen. De idee is tweeledig: aan de
ene kant een bruikbaar instrument als toetsingskader om de levensloopbestendigheid
van buurten, wijken, kernen en adequaat voorzieningenniveau te monitoren. Aan de
andere kant de start om pilots te toetsen op de elementen van de levensloopbestendige
buurt.
Het instrument dat voorlag (bijlage k) zou bij deze visitaties gebruikt worden. Daarbij
zijn de volgende aandachtspunten:
 De audit is niet gericht op projecten sec, maar richt zich op in de straat, buurt,
wijk, kern, met name die ontwikkelingen die vanuit de inrichting van het sociale
domein plaatsvinden.
 De audit is ook bedoeld om het instrument zelf te vervolmaken; het is een
leerproces met aanpassingen onderweg.
 De naamstelling van het instrument is niet vastgesteld. Keurmerk geeft een
verkeerde connotatie en dekt niet de lading. Checklist geeft enkel de vragenlijst
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weer zonder de diepere lading van de totale audit. Toetsingskader is vooral
functioneel en wellicht weinigzeggend.
Visitatie gebeurt in principe in alle gemeenten in Parkstad in alle wijken. De idee was om
een buurt te visiteren en deze te beoordelen op de bijdragen aan de leefbaarheid en
levensloopbestendigheid. De organisaties die hier aan bijdroegen zouden een bonus
kunnen krijgen. De zorgverzekeraar was groot voorstander van een dergelijk keurmerk.
De gemeenten waren huiverig voor de consequenties van een beoordelingssysteem, ook
de naam ‘keurmerk’ schrok erg af. Het keurmerk bleek niet haalbaar.
Wonen en zorg
In VEiP is de relatie wonen en zorg steeds van belang geweest. Als je zorg dichter bij de
mensen in de buurt organiseert, dan stelt dat eisen aan de zorg. Als je mensen langer
zelfstandig wilt laten wonen, dan stelt dat eisen aan de woning, de voorzieningen in de
buurt en de gebouwde omgeving. In veel gevallen zijn de burgers in een kwetsbare
situatie ook de huurders van sociale woningen. Dat is de reden dat er gesprekken zijn
gevoerd met het Regionaal Overleg Wonen (ROW) en woningbouwcorporaties. Wonen
Zuid is deelnemer aan het bestuurlijk netwerk VEiP.
Vanuit het Partnerschap Sociaal Domein, is een regulier overleg gestart met de
woningbouwcorporaties in Zuid-Limburg. Daar vindt afstemming plaats tussen thema’s
die op het snijvlak liggen van wonen en zorg. Die thema’s zijn steeds meer manifest. De
corporaties geven aan dat ze steeds meer te maken hebben met cliënten met een
(zwaardere) zorgvraag. Dat zijn ouderen met een chronische zorgbehoefte, mensen met
een psychische of functionele beperking of multiproblem gezinnen, van lichte tot zware
problematiek. Dat vraagt iets van de buurtbewoners wat betreft acceptatie, maar ook
van de opnamemogelijkheden van de buurt. Mensen plaatsen met een zorgvraag vraagt
van corporaties vaak zorgvuldige begeleiding. Corporaties denken na over hun
woningvoorraad. Zij zullen voor verschillende groepen mensen verschillende woningen
moeten bouwen. Woningen waar zorgfuncties in zitten of deze functies in de buurt
aanwezig zijn. Voorbeeld daarvan zijn kangaroo-woningen, waar oudere mensen
zelfstandig heel dicht bij hun kinderen die mantelzorg verlenen wonen.
Steeds meer zijn corporaties ook betrokken bij het sociale domein in buurten waar hun
woningen staan. Het voorzieningenniveau van de buurt, de leefbaarheid, het groen en de
sociale cohesie is onderdeel van hun woningopgave.
Woningbouwcorporaties zijn vaak de eersten die merken als burgers het niet meer
redden als het gaat om bewoners die een huurachterstand opbouwen, functionele of
psychische beperkingen hebben of hun woning niet meer kunnen onderhouden.
Vroegsignalering zou een taak van de wijkbeheerder van de corporatie kunnen zijn. Het
afstemmen van activiteiten in het kader van preventie is een ander aandachtspunt
waardoor het verergeren van een situatie kan worden voorkomen. Ook is het voor
toewijzen van woningen van belang om te weten welke specifieke woonwensen er zijn
voor bepaalde doelgroepen.
Zo zijn er vele raakvlakken tussen wonen en zorg die nadere samenwerking zinvol en
nodig maken. Daar komt de maatschappelijke opgave van de corporaties - zeker in
Parkstad waar een herstructureringsopgave van vermindering van 5000 woningen ligt –
samen met de ambitie van de organisaties van zorg en welzijn in Parkstad.
In VEiP heeft dat geleid tot deelname aan het bestuurlijk netwerk, een presentatie op de
kenniscarrousel en de afbouw van verzorgingshuizen (met de consequenties voor het
vastgoed aan de ene kant en de verwachte toename van de zorgvraag aan de andere
kant) te benoemen tot speerpunt. Over de afbouw verzorgingshuizen en de
consequenties daarvan is snel een koppeling gelegd tussen het woononderzoek van
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Parkstad Limburg1. Met Parkstad Limburg zijn we in gesprek gegaan of er afstemming
mogelijk was met het woononderzoek dat zij namens de Parkstadgemeenten en
zorgaanbieders hebben laten uitvoeren door PC Kwadraat. Dit onderzoek richtte zich op
de impact van de scheiding wonen en zorg voor het vastgoed van de zorg en van de
woningbouwcorporaties. Deelopdracht was:
1.
Vraag-aanbod analyse van V&V, gehandicaptenzorg en GGZ.
2.
Analyse particuliere woningmarkt
3.
Impactanalyse van scheiding wonen en zorg.
In een aantal gesprekken is intensief besproken op welke wijze de consequenties van de
afbouw verzorgingshuizen voor de gemeenten en zorgpartijen in Parkstad op de
gezondheid en de zorg meegenomen zouden kunnen worden in het woononderzoek.
Daartoe zijn er kennisvragen opgesteld; deze zijn opgesteld in samenspraak met
betrokken partijen van zorg en welzijn in Parkstad (Alcander, Sevagram, Meander en
Mondriaan). In een overleg op 21 oktober 2013 is besproken welke vragen aanpassing of
aanscherping behoeven om meegenomen te kunnen worden in het woononderzoek. Deze
vragen zijn gecommuniceerd met de projectleider en onderzoeker van het
woononderzoek. De verdiepingsvragen zouden, indien mogelijk, meegenomen worden en
geanalyseerd. Het bestuurlijk netwerk zou worden geïnformeerd over de resultaten van
het onderzoek. Met een presentatie in het bestuurlijk netwerk VEiP zijn de resultaten van
het woononderzoek door de projectleider toegelicht.
Uit het rapport, dat door PC kwadraat is opgesteld, komt naar voren hoe groot de
behoeftetoename is aan zorggeschikte woningen (verdeeld over 3 categorieën) ten
gevolge van de demografie en afbouw zorgzwaartepakketten (ZZP’s) (hierbij moet de
match met het bestaande aanbod nog worden gemaakt). Het rapport gaat echter nog
verder: de opgave en oplossing liggen voornamelijk in de samenwerking tussen partijen.
Gemeenten zijn druk bezig met de 3 decentralisaties, corporaties met de Novelle van
Blok en de contracten met zorgaanbieders die ter discussie staan en zorgaanbieders met
de aanbouw van intramurale capaciteit en het ontwikkelen van extramurale
zorgarrangementen. Het doel is om (tegenstrijdige) belangen bij elkaar te brengen en
partijen (langdurig) te verbinden. De insteek is om op lokaal niveau samen concrete
projecten op te pakken en op regionaal niveau zaken af te stemmen zoals o.a. aanpak
particulier bezit, stimuleren geclusterd verzorgd wonen, lobby.
De projectleider heeft een top 5 uitdagingen geformuleerd op basis van de
onderzoeksresultaten.
1.
De fasering van de invoering sluit niet aan op de praktijk:
de fasering van de invoering extramuralisatie loopt vooruit op de ontwikkeling en
implementatie van nieuwe (extramurale) zorgarrangementen (o.a. e-health, domotica en
wijkgerichte aanpak). Afstemming tussen zorgaanbieders, corporaties en ontwikkelaars
en een duo-regie vanuit gemeenten en zorgkantoor is noodzakelijk.
2.
Sense of urgency zorggeschikt aanbod:
op korte termijn voorzien in het benodigde aanbod als substituut voor het scheiden van
wonen en zorg. In Parkstad is een groot tekort aan zorggeschikte woningen als gevolg
van de extramuralisatie en de vergrijzing. De behoeftetoename is circa 4.350 woningen,
waarvan 550 middels nieuwbouw, veelal geclusterd verzorgd wonen. De urgentie is groot
want per 2018 moet 60% van deze opgave zijn gerealiseerd. Fasering extramuralisatie
en substituut loopt niet parallel.
3.
Huishoudboekje of de betaalbaarheidsagenda:

1

Parkstad Limburg heeft samen met haar samenwerkingspartners (ROW,
zorgaanbieders, gemeente en Provincie) onderzoek laten doen naar de gevolgen van het
scheiden van wonen en zorg en vergrijzing t.a.v. de transformatieopgave van het
woningaanbod in Parkstad.
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voorzien in een woningaanbod corporaties dat betaalbaar is voor de zorgvragende
burger. Extramuraliseren heeft grote gevolgen voor financiële situatie van burgers.
Voorzien moet worden in voldoende betaalbaar aanbod. Dit speelt voor een groot deel
van de oudere huurders indien verhuizen aan de orde is. Ook zijn de effecten groot in de
GGZ en GHZ in combinatie met de maatregelen van de Participatiewet.
4.
Aanpak particulier bezit:
een groot deel van de extramurale zorgvragers heeft een eigen woning, die veelal niet
zorggeschikt is. Naast de eigen verantwoordelijkheid van de burger is het
woningaanpassing beleid (maatwerkvoorziening) van de gemeente een belangrijk
sturingsinstrument. Degenen die “steenrijk en geldarm” zijn aan de onderkant van de
particuliere woningmarkt verdienen daarbij bijzondere aandacht.
5.
Voorkomen potentiële kapitaalvernietiging:
intramuraal vastgoed dat nu gesaneerd dreigt te worden kan later hard nodig zijn om de
toenemende behoefte aan verpleeghuiscapaciteit in te vullen. Daarnaast kan dit vastgoed
(tijdelijk) worden ingezet om ontoereikend aanbod aan zorggeschikte woningen op te
vangen.

4.2 Ondersteuning van tele-technologie
In de gemeente Onderbanken is gekeken of tele-technologie – met de keuze voor Cubigo
als digitaal platform - de zelfsturing in de gemeenschap zou kunnen bevorderen of
versterken (zie ook paragraaf 2.4). In samenwerking met de onderzoekers van de Zuyd
Hogeschool, die betrokken zijn bij de deeltransitie tele-technologie, is gewerkt aan een
business case om de kosten van een dergelijk platform inzichtelijk te maken. Gezien de
verwachte kosten voor de gemeente en de beginfase van Voor elkaar in Onderbanken, is
afgezien van invoering van Cubigo in Onderbanken. De introductie van een dergelijk
digitaal platform leek op dat moment geen grote meerwaarde te hebben in het proces
van activering van burgers en participatie. Ook zouden de middelen voor de gemeente
ontoereikend zijn.
Inmiddels maken meerdere gemeenten keuzen voor digitale ondersteuning van de
processen in het sociale domein, zoals burgerparticipatie, eigen kracht, zelfsturing,
versterken van de gemeenschap. Daarvoor zijn vele hulpmiddelen beschikbaar.
Afhankelijk van de ontwikkeling in de gemeenten en de doelen in het sociale domein
kiest een gemeente voor een dergelijke digitale ondersteuning. De ervaringen op dit
gebied zijn nog maar heel beperkt beschikbaar en in veel gevallen afkomstig van
kleinschalige projecten.

4.3 Kenniscarrousel en kennisatelier
Belangrijk onderdeel van Voor elkaar in Parkstad is het delen van informatie en
ervaringen zodat er van elkaar geleerd kan worden. Dit reikt verder dan de
experimenteergemeenten. Elke gemeente in Parkstad staat voor dezelfde uitdagingen op
het gebied van zorg en welzijn en is actief om haar gezondheidsbeleid c.q. Wmo-beleid
vorm te geven. De inzichten en de ontwikkelingen van de ingezette
(beleids)veranderingen kunnen leerzaam zijn voor de andere gemeenten in Parkstad.
Naast de reguliere kanalen van uitwisseling (overleg, Nieuwsbrief, website) is de
kenniscarrousel geïntroduceerd. De decentralisaties en de daarmee gepaard gaande
transitie in het sociale domein genereerden een enorme mate aan nieuwe initiatieven op
het gebied van vernieuwing van werkprocessen en samenwerking in gemeenten en
tussen organisaties in Parkstad. De kenniscarrousel is een mini-conferentie die op
interactieve en informele wijze die kennisuitwisseling faciliteert.
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De idee van de kenniscarrousel is dat je in een korte tijd zoveel mogelijk informatie krijgt
over diverse onderwerpen. Dat betekent dat de tijd voor het onderwerp kort is en de
boodschap krachtig moet zijn. Lopend in een kleine groep door de ruimte wordt een
onderwerp besproken. Dit duurt 10 minuten. Dit kan gebeuren door een korte
presentatie, een verhaal, een posterpresentatie, stellingen formuleren etc. Een
moderator zorgt voor het interactieve deel. Deze betrekt de groep bij het onderwerp en
stelt over en weer vragen. Ook dit duurt 10 minuten. Na deze 20 minuten van
uitwisseling, gaat de groep door naar een volgende presentatie. Dit is een
laagdrempelige manier van kennis uitwisselen en de interactie aan te gaan met een
groep mensen. Na 6 rondes komen de groepen plenair weer bij elkaar.
Daarnaast is er eventueel ruimte om enkele thema’s diepgravender te behandelen in een
kennisatelier.
Inmiddels zijn er vijf kenniscarrousels en een kennisatelier gehouden op wisselende
locaties. Dit is een groot succes. Veel organisaties willen hun innovatie of
samenwerkingsproject presenteren. De belangstelling van voornamelijk professionals uit
de organisaties en ambtenaren uit de gemeenten ligt gemiddeld tussen 100 en 150
mensen. Op de website www.samenvoorelkaarparkstad.nl zijn de programma’s, de
verslagen en foto’s van de kenniscarrousels en het kennisatelier te vinden. In de
evaluaties scoren de verschillende carrousels gemiddeld een acht. De tips van de
deelnemers op de evaluatieformulieren worden gebruikt om de volgende kenniscarrousel
te verbeteren.
De kenniscarrousels zijn het podium om de vele vormen van samenwerking en de
innovaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn te presenteren. In de zes sessies
zijn daar tientallen voorbeelden van gepresenteerd. Op de website staan de programma’s
van de kenniscarrousels. Zag je in eerste kenniscarrousels in 2013 nog sterk de invulling
vanuit de eigen organisatie. Dat programma weerspiegelde sterk de ontwikkeling van de
inrichting van het sociale domein vanuit de eigen organisatiedynamiek, vanuit het
bestaande systeem. In de latere versies zie je steeds sterker de samenwerkingsprojecten
die organisaties zijn aangegaan. In één van de carrousels is dat op een gegeven moment
ook als eis gesteld: een gezamenlijke presentatie van een samenwerking. Enkele
concrete activiteiten zijn in bijlage j toegelicht.

4.4 Regionale speerpunten
In het bestuurlijk netwerk van VEiP is een jaaragenda opgesteld met breed gedragen,
gezamenlijke thema’s. Uit deze thema’s is een keuze gemaakt om te komen tot een
aanpak van meest belangrijke of meest urgente thema’s: regionale speerpunten. Vier
speerpunten zijn gekozen:
1.
Landelijke lobby: verdeelsleutel van landelijke gelden naar de regio’s.
2.
Toets levensloopbestendige buurt (voorheen keurmerk): een middel
om de levensloopbestendigheid van wijken en buurten en bijdrage aan
VEiP-doelen door organisaties te bevorderen.
3.
Herziening protocol persoonlijke begeleiding en verzorging: in kader
van decentralisatie opnieuw inrichten van het instrument protocol.
4.
Wijkteams: de inrichting van (sociale) wijkteams als versterking van de
positie van welzijn, care en cure.
5.
mantelzorgondersteuning: een structuur voor de ondersteuning van de
mantelzorg(er).
Na discussie in de stuurgroep VEiP is een zesde, belangrijk en urgent speerpunt
toegevoegd:
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6. afbouw zzp/verzorgingshuizen en de consequenties voor zorgpartijen en
gemeentelijk beleid.
Gedurende de periode zijn nieuwe, actuele thema’s toegevoegd:
7. Mantelzorgondersteuning: regionale structuur voor werving, opleiding en
ondersteuning mantelzorgers
8. Zelfredzaamheidmatrix: een instrument in het sociale domein dat voor
meerdere doelgroepen aangepast moet worden en op de juiste manier ingezet
moet worden.
Er zijn trekkers benoemd en er zijn plannen opgesteld voor de regionale speerpunten. In
bijlage k staat het volledige overzicht van de stand van zaken van deze speerpunten.

5.

Verankering en continuering

In het bestuurlijk overleg is meermaals gesproken over de structuur en de continuering
van VEiP. Ook de ambtelijke en bestuurlijke verankering aan het Wmo-beleid van de
gemeenten en de opgaven van de ketenpartners waren daarbij regelmatig onderwerp
van gesprek. Dit heeft geleid tot de opstelling van een convenant om de gezamenlijke
ambitie en de samenwerking gestalte te geven (bijlage d). Dit convenant is door alle
gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgvragers en de woningbouwcorporatie
ondertekend. Hoewel dit convenant voornamelijk een inhoudelijke bijdrage verwoordt,
doordat ‘convenantpartners zich ‘[verplichten] om elkaar aan te spreken op de bijdrage
aan de doelen van het convenant’, staat er ook het commitment in dat
convenantpartners ‘in geld dan wel in natura, conform een verdeelsleutel bijdragen aan
het in standhouden van de netwerkorganisatie Voor elkaar in Parkstad (…).’
Met de groei van het aantal deelnemers en daarmee de toegenomen diversiteit van
belangen, leek de gezamenlijkheid van de ambitie te vervagen. Ook was de
agendasetting van de vergadering een punt van gesprek. Waarom zitten we bij elkaar en
waar wil dit overleg sturing op geven, waren vragen die van tijd tot tijd opdoken. Daar
stond tegenover dat de ketenpartners in grote getale bleven komen naar het overleg.
Ook toen de frequentie van maandelijks terugging naar een keer per kwartaal, bleef de
opkomst hoog.
Gestart als een overleg van vijf kernpartners uit zorg, breidde dit al snel uit met andere
organisaties uit de zorg en welzijn en vertegenwoordigers van de zorgvragers. Op het
moment dat de gemeenten van Parkstad vertegenwoordigd waren door enkele
wethouders, werd de link met het gemeentelijke beleid versterkt. Welzijn nieuwe stijl (de
kanteling) en de decentralisaties gaf deze relatie/dit verband een geheel eigen dynamiek.
De relatie met de gemeenten werd nog steviger aangehaald door een vooroverleg met de
ambtenaren Wmo te organiseren. Deze voorbereiding bestuurlijk overleg Wmo-VEiP werd
voorgezeten door de bestuurder van Meander Zorggroep en werd aan deelgenomen door
de kernpartners van VEiP (Alcander, cliëntenpanel, CZ, GGD ZL, Mondriaan) en door
vertegenwoordigers van de Parkstad gemeenten (Onderbanken, Landgraaf, Heerlen).
Feitelijk was dit een agendacommissie die de agenda opstelde van het bestuurlijk overleg
VEiP, waar de voortgang van de regionale speerpunten werd besproken en de plek om
elkaar te informeren over het gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen in het sociale
domein. Dit is door iedereen als zeer waardevol ervaren en heeft goed gefunctioneerd.
De stuurgroep VEiP bleek echter veel minder dan gedacht sturing te kunnen én willen
geven. De naamgeving is daarom veranderd in bestuurlijk netwerk. In relatie tot het
Partnerschap Sociaal Domein is daarom besloten om VEiP de beweging te laten zijn, waar
kennisontwikkeling en –deling plaatsvindt. En het partnerschap de plek waar organisaties
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de zakelijke kant bespreken en waar besluiten worden genomen. Hier vinden de
contractbesprekingen met de gemeenten plaats (zie figuur 3).
In een rondje langs de wethouders bleek ook bij gemeenten een grote behoefte het
overleg VEiP in stand te willen houden. Alle deelnemers waren en zijn ervan overtuigd
dat een overleg met bestuurders van zoveel partijen - zowel zorg, welzijn als jeugd, de
gemeenten en zorgverzekeraar als financiers en de zorgvragers in Parkstad - uniek is in
Zuid-Limburg. Iedereen is bereid om elkaar te informeren en zijn of haar bijdrage te
leveren in de samenwerking. Dat blijkt ook uit de evaluatie die in december 2014 heeft
plaatsgevonden (zie paragraaf 2.3).
De GGD Zuid Limburg heeft als trekker van het bestuurlijk netwerk gefungeerd: de
directeur zit het voor en de projectleider is ambtelijk secretaris. De GGD ZL heeft vaker
aangegeven haar rol te willen opgeven als andere partijen zich daartoe geroepen voelen.
Daar is nooit gehoor aan gegeven, omdat de GGD door iedereen als de meest
aangewezen, neutrale partij wordt aangemerkt: geen commerciële belangen en partij
tussen gemeente en zorg.
Bij het bestuurlijk netwerk zijn organisaties uit de jeugdzorg aangesloten. Daarmee is het
brede karakter van het sociale domein in het netwerk vertegenwoordigd. Dat vraagt om
een andere agendering. In samenspraak met de ambtelijke regiegroep wordt de agenda
opgesteld.
Wat voor dit overleg de geëigende structuur en ondersteuning is, is een zoektocht
geweest. Bij VEiP gaat het om inhoudelijke kennisdeling en –ontwikkeling, elkaar
informeren op een inspirerende manier en het stimuleren van samenwerking en
innovatie. Het bestuurlijk netwerk is in die opzet voor bestuurders de plek waar dezen
elkaar ontmoeten zonder hiërarchische of financiële bevoegdheden. De kenniscarrousels
en de website zijn manieren om samenwerkingsprojecten, innovatieve ontwikkelingen te
delen op een laagdrempelige wijze. De aanvankelijk doelgroep ouderen in een kwetsbare
situatie en mensen met een beperking is met de jeugdpartijen uitgebreid tot burgers in
algemene zin.
Er wordt een ‘drietraps-structuur’ voorgesteld:
I
Netwerk met ongeveer 30 partijen: kennisdeling, uitwisseling op bestuurlijk
niveau (zonder vervanging van bestuurder)
II
Commissie met facilitering: een bureau voor netwerkondersteuning met concrete
activiteiten zoals agendacommissie, organiseren kenniscarrousel, website, nieuwsbrief
etc
III
Bij actuele thema’s werkgroepen instellen voor regionale ontwikkelingen en
projecten.
Voor de activiteiten van het netwerk wordt van de deelnemers een financiële bijdrage
verwacht. De bedoeling is een lichte structuur op te zetten en dus ook minimale
financiering om dit mogelijk te maken. Voorstel is om een bijdrage te vragen van de
deelnemende partijen als ‘contributie’ aan de ondersteuning en activiteiten van het
netwerk. Daarmee is ingestemd.

6.

Onderzoeken

Voor elkaar in Parkstad is onderdeel van het transitieprogramma 4 (TP4) van het
Nationaal Programma Ouderen (zie hoofstuk 1 en figuur 1). TP4 is een vervolg op TP1
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waarbij de nadruk lag op het actief opsporen van kwetsbare ouderen. Het accent lag
hierbij op de vroegsignalering van zorgbehoeften bij ouderen in een kwetsbare positie,
via de eerste lijn (o.a. projecten [G]OUD en Zorg uit Voorzorg) en de tweede lijn (o.a.
projecten Doc-Psychogeriatrie en Doc-Somatiek, Mondriaan Heerlen, Geheugencentrum
Parkstad, Geriatrisch Dagcentrum Atrium en Orbis Geriatrie Sittard). TP4 borduurt hierop
voort wat betreft de activering en participatie van de oudere zelf en het proactief
meedenken in gewenste veranderingen die door verschillende instellingen gerealiseerd
kunnen worden. Het gaat hierbij om de samenhang in het voorzieningenaanbod en
afstemming van de voorzieningen op de behoefte van de ouderen, zódanig dat de
autonomie en zelfredzaamheid van ouderen optimaal kan worden ondersteund. Dit
vereist nieuwe afstemmings- en samenwerkingsvormen tussen het
gezondheidszorgsysteem en de maatschappelijke voorzieningen zoals welzijnszorg,
mantelzorg, buurtzorg en steunvoorzieningen (winkels, postkantoor, info- en
ontmoetingspunt, multidisciplinair hometeam, buurtconciërge, tijdelijke
verblijfsvoorzieningen voor zwaardere zorg, maaltijdvoorziening, levensloopbestendige
buurten etc.). Met de voorgestelde transitie beogen betrokken zorg- en
welzijnsorganisaties in de regio Parkstad samen met ouderen, financiers en gemeenten
de logische vervolgstap te maken. Regionale partijen in het domein wonen- welzijn-zorg
zijn ervan overtuigd dat versterking van het maatschappelijke steunsysteem, gebaseerd
op samenwerking, ertoe bijdraagt om voor ouderen in een kwetsbare positie de voor
autonomie noodzakelijke voorwaarden als betaalbaarheid, toegankelijkheid en
duurzaamheid van de zorg te creëren. Een middel om dit te bereiken zijn zogeheten
levensloopbestendige buurten waarin niet de voorzieningen centraal staan, maar de
manier van samenwerken.
De doelstelling van de transitie Voor elkaar in Parkstad betreft derhalve het optimaliseren
van het functioneren en de kwaliteit van leven van ouderen door het realiseren van een
samenhangend, sluitend en op maat toegesneden ondersteuningsaanbod waarin partners
op het terrein van (preventieve) zorg, welzijn, wonen en financiering op een innovatieve
manier samenwerken.
Dit transitieproject is onder de naam Integrated Senior Services door het MUMC+ en
GGD Zuid Limburg ingediend bij ZonMw voor projectfinanciering. De toegekende
financiering is ondergebracht bij Academisch Centrum Zorg Innovatie voor Ouderen
(ACZIO)2 voor de uitvoering van deeltransities binnen TP4. De GGD ZL is daarbij
aangewezen als projectleider van VEiP, zowel voor het onderzoek als de
transitiebeweging. Onderdeel van het onderzoek zijn twee deelonderzoeken:
effectevaluatie en procesevaluatie. De effectevaluatie moet antwoord geven op de vraag
of deze verandering in zorg en welzijn leidt tot een vermindering van de zorgvraag,
lagere zorgkosten met behoud van kwaliteit van zorg (paragraaf 6.1). De procesevaluatie
beoogt een antwoord te geven op de processen die nodig zijn om de verandering
mogelijk te maken en de processen die uit de verandering ontstaan (paragraaf 6.2). Voor
beide onderzoeken is in het bestuurlijk netwerk steeds ruimte ingeruimd in de agenda
om de bestuurders op de hoogte te stellen van de voortgang en de eventuele resultaten.
Gedurende de transitie is er bij de ketenpartners de behoefte ontstaan om een de
effecten van de verandering bij de doelgroep te volgen. Niet alleen als een beschrijving
van de verandering van gedrag op zorgconsumptie of achterliggende processen, maar
2

Het Academische Centrum Zorg Innovatie voor ouderen is een samenwerkingsverband
zonder rechtspersoonlijkheid bij de zorg voor ouderen betrokken partijen, waaronder het
azM en de GGD ZL, specifiek de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, dat als
doelstelling heeft invulling te geven aan een netwerk waarin door structurele
samenwerking tussen alle relevante partners in wetenschap, beleid en praktijk
verbeteringen in zorg en welzijn ten behoeve van de kwaliteit van (kwetsbare) ouderen
gestimuleerd en tot stand gebracht worden.
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veeleer de verhalen van burgers en professionals over hun beleving en ervaringen met
betrekking tot participatie. Het huis voor de Zorg heeft hiervoor een fenomenologisch
onderzoek opgestart. Dat is nog steeds gaande (paragraaf 6.3).
Tot slot is er gedurende de transitie van VEiP intensief samengewerkt met de Zuyd
Hogeschool in het kader van de minor Getting older, designing your own future.
Hogeschoolstudenten bezoeken opeenvolgende jaren de hotspot VEiP om onderzoek te
doen naar relevante problemen. Dit is steeds zoveel mogelijk op de site zelf en ten
dienste van de burgers of professionals (paragraaf 6.4).
Deze onderzoeken worden beknopt besproken.

6.1 Effectevaluatie
De volgende onderzoeksvragen worden als onderdeel van de effectevaluatie (bijlage m)
onderscheiden binnen VEIP:
1. Wat is, vanuit het perspectief van de oudere, een levensloopbestendige buurt? Wat
zijn de huidige voorzieningen in de wijk/buurt op het gebied van wonen, welzijn en zorg
(contextuele analyse)?
2. Hoe verhoudt zich het huidige aanbod tot de wensen en behoeften van ouderen met
betrekking tot een levensloopbestendige buurt? Welke activiteiten worden geïnitieerd op
basis van de discrepanties tussen aanbod en behoefte en wat zijn hiervan te verwachten
effecten?
3. Hoe verloopt het proces en welke (organisatorisch, institutioneel, financieel,
praktisch etc.) randvoorwaarden/ resources, belemmerende en bevorderende factoren
kunnen worden onderscheiden voor samenwerking tussen de verschillende stakeholders
om de gewenste voorzieningen en diensten te realiseren?
4. Wat is de praktische bruikbaarheid van de voorzieningen in termen van bekendheid
bij en gebruik door de doelgroep, tevredenheid met voorzieningen, en beperkende en
bevorderende factoren met betrekking tot gebruik? Wat zijn vanuit het perspectief van
de oudere en de zorgverlener bezien de gevolgen van de transitie voor het zorgsysteem
in het licht van het ECCM?
5. a) Ervaren ouderen, na één jaar en twee jaar follow-up en in vergelijking met de
baseline meting, effecten van de voorzieningen wat betreft:
* een grotere mate van zelfmanagement
* een betere ervaren gezondheid en functionele status
* een betere kwaliteit van leven
* grotere mate van ervaren sociale cohesie * minder eenzaamheid
b) Ervaren mantelzorgers, na één (en mogelijk twee) jaar follow-up en in vergelijking
met de baseline meting, effecten van de voorzieningen wat betreft:
* een betere ervaren gezondheid en functionele status
* een betere kwaliteit van leven
* een lagere belasting als mantelzorger?
6. Wat zijn, vanuit een maatschappelijk perspectief, de kosten en hoe verhouden deze
zich tot de effecten?
Uit dit onderzoek zien we de volgende resultaten. Er is een maatschappelijke business
case opgesteld waarin de kosten en baten van zorg zijn meegenomen. We hebben
hiertoe een effectevaluatie uitgevoerd met als vraagstelling: ervaren ouderen, na 18
maanden follow-up effecten van de VEiP-transitie wat betreft een hogere mate van
zelfredzaamheid, een betere kwaliteit van leven, en minder eenzaamheid?
Vanuit maatschappelijk perspectief zijn de zorg- en welzijnskosten in kaart gebracht in
verhouding tot de effecten. Wat betreft de zorg- en welzijnskosten hebben wij ons
beperkt tot de zelfgerapporteerde zorg- en welzijnsuitgaven van ouderen en de
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zorgkosten zoals geregistreerd bij de zorgverzekeraar. Gemeenten waren niet in staat
om de Wmo-kosten aan te leveren omdat de gemeentelijke registraties zeer uiteen liepen
en men de privacygevoeligheid onvoldoende gewaarborgd achtte.

6.2 Procesevaluatie
Het transitietraject Voor Elkaar in Parkstad wordt procesmatig gevolgd in een
procesevaluatie die onderdeel uitmaakt van een promotieonderzoek. Daarnaast is
overeengekomen dat gedurende het traject cliënten (vertegenwoordigd in panels vanuit
het Huis voor de Zorg en het Regionaal Zorgvragersoverleg) betrokken worden om
ervoor te zorgen dat de activiteiten en uitkomsten van het traject aansluiten op de
behoeften van de doelgroep: zelfstandig wonende ouderen.
Onderzoek - procesevaluatie Voor Elkaar in Parkstad:
Er vindt een procesevaluatie plaats van het transitietraject Voor Elkaar in Parkstad.
Doel van de transitie VEiP is om de zorg en de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen
te verbeteren. Organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio
Parkstad zijn een samenwerking aangegaan om dit te bereiken.
Het onderzoek volgt dit transitietraject gedurende de subsidieperiode op vier niveaus:
strategisch (bestuurlijk), tactisch (management), operationeel (professionals) en
ervaringsniveau (cliëntenperspectief), met behulp van de responsieve methodologie.
Dataverzameling vindt plaats door document- en literatuuranalyse, participatieve
observaties (het regelmatig bijwonen van overleggen en bijeenkomsten), interviews met
betrokkenen en de organisatie van focusgroepen / een Lerend Netwerk. Op gezette tijden
vindt een onafhankelijke terugkoppeling van de bevindingen plaats, waarbij het aan de
betrokkenen is naar aanleiding hiervan al dan niet actie te ondernemen.
Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van een multidisciplinair
promotiebegeleidingsteam van de Universiteit Maastricht. Het begeleidingsteam bewaakt
onder ander de grenzen van het onderzoek en de aansluiting op de eisen zoals gesteld
vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Of het traject al dan niet tot het beoogde
resultaat zal leiden is niet de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Het is mogelijk
dat de terugkoppelingen op een positieve manier een bijdrage leveren aan het proces,
maar dit is geen doelstelling. De onderzoeker is verantwoordelijk voor een goede
procesevaluatie. Uitkomsten van het onderzoek leveren naar verwachting inzichten op
het gebied van complexe samenwerkingsprocessen (binnen en tussen de diverse
niveaus), opvattingen over ouderen, levensloopbestendige buurten en cliëntenparticipatie
Cliëntenpanel(s):
Het uitgangspunt binnen het transitietraject is om de ervaringen van ouderen
nadrukkelijk mee te nemen. Cliënten van het Huis voor de Zorg volgen het hele
transitietraject en zorgen dat het aansluit op de werkelijke behoefte van ouderen. In de
projectaanvraag is dit als volgt beschreven: “Samen met het Huis voor de Zorg
monitoren panelleden de concrete uitwerking van het transitieproject, de ervaringen van
ouderen met name met betrekking tot de ondersteuning van zelfmanagement en hun
zeggenschap over de geboden zorg, en hun visie van ouderen hierover”. De ouderen zijn
in de diverse deeltransities vertegenwoordigd in stuurgroepen en werkgroepen.
Wonen, leven en ouder worden in Parkstad
Het onderzoek spitst zich toe op ouderen ouder dan 75 jaar. De volgende vragen zijn van
belang: wat is volgens u nu eigenlijk belangrijk? Wat hebt u nodig om in uw eigen huis of
uw eigen buurt te kunnen blijven wonen? En hoe wilt u dat uw gemeente u betrekt in
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plannen die over uw wijk gaan? Is het voor u belangrijk dat u actief kunt zijn, spelen
sociale contacten een belangrijke rol of bent u graag thuis? Is het belangrijk dat u alleen
op pad kunt of gaat u liever samen? Hoe is het contact met uw buren en wat waardeert u
in uw buurt? Wat zou u graag anders zien en hoe wilt u dan worden betrokken?
Het doel van VEiP om zolang mogelijk op een prettige manier in de eigen buurt te
kunnen blijven wonen, wordt bij de ouderen zelf onderzocht. In een gesprek gaat de
onderzoeker na wat u belangrijk vindt. Gedacht kan worden aan wat het voor u betekent
om ouder te worden. Wat de rol van uw woning daarbij is. Welke rol uw buurt voor u
speelt en wat uw eigen rol in uw buurt is. En over hoe u wilt dat uw gemeente, de
woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders u betrekken in alle plannen.
Uw verhaal is belangrijk voor de toekomst van uzelf en van andere ouderen. Het geeft
namelijk inzicht in wat ouderen vinden van wonen, leven en ouder worden.
De focus van het onderzoek liggen in eerste instantie op de bevindingen rondom ouderen
en burgerschap. Daarna wordt de rol van de professional belicht. En dan met name hoe
deze rol verandert en op welke manier bijvoorbeeld keukentafelgesprekken hierin
faciliterend zijn. Daarvoor loopt de onderzoeker met een aantal professionals mee.

6.3 Klantenperspectief
Het Huis voor de Zorg voert een onderzoek uit dat het klantenperspectief centraal stelt.
De rol van de cliënt, en in bredere zin die van de burger, is aan het veranderen. In
Nederland, maar ook in andere westerse landen is actief burgerschap al enige tijd een
belangrijk speerpunt van beleid. Actief burgerschap houdt in dat burgers het recht
hebben om te beslissen over hun eigen leven, maar tegelijkertijd verantwoordelijkheid
dienen te nemen voor zichzelf, de mensen om hen heen en de maatschappij waar zij deel
van uitmaken. De beleidsmatige focus op actief burgerschap uit zich in Nederland
voornamelijk in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die sinds 2007
operationeel is en uitgevoerd wordt door gemeentes. Op 1 januari 2015 kantelt de Wmo
van compensatieplicht naar maatwerkvoorziening, onder het motto ‘iedereen doet mee’,
waarbij de eigen mogelijkheden van burgers en hun netwerk, zoals familie en buren,
uitgangspunt zijn: “De eigen kracht van de burger en zijn netwerk komen meer centraal
te staan, met oog voor wat iemand zelf kan”.
Voor Elkaar in Parkstad
Sinds begin 2012 is onder leiding van de Gemeente en GGD het project Voor Elkaar in
Parkstad [samen voor elkaar] (VEiP) opgestart in twee pilotbuurten: gemeente
Onderbanken en stadsdeel Heerlerheide. Binnen deze buurten worden voorbereidingen
getroffen voor de overgang van de oude naar de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. Actief
burgerschap raakt het hart van dit project, het doel van de pilot in Onderbanken is om de
overgang te maken van sturing vanuit de gemeente naar een zelfsturende gemeenschap.
Het doel van de pilot in Heerlerheide is door middel van de methodiek van de
zogenaamde keukentafelgesprekken samen met burgers op zoek te gaan naar
maatwerkoplossingen die bijdragen aan hun participatie in de samenleving.
VEiP 2.0 Portretten
De gevolgen van de beleidsfocus op actief burgerschap zullen met de kanteling van de
Wmo per 1 januari 2015 op korte termijn merkbaar worden voor burgers. Maar tot op
heden is nog weinig aandacht geweest voor het perspectief van burgers zelf. Wat
verstaan zij zelf onder actief burgerschap? Wat zijn hun ervaringen en verhalen? Wat
vinden zij van de veranderingen in de zorg? Het is belangrijk om hier juist aandacht aan
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te besteden omdat de rol van burgers cruciaal is voor het slagen van het beleid m.b.t.
actief burgerschap. Zodat de gemeente en andere partijen hierop kunnen inspelen.
De doelstelling van VEiP 2.0 is om de ervaringen en verhalen te verzamelen van burgers
woonachtig in Onderbanken en Heerlerheide. 20 individuele interviews vinden plaats met
burgers die in aanraking zijn (geweest) met de VEiP. Als inclusiecriteria gelden de
volgende: de respondenten zijn ouder dan 65 jaar, wonen in de pilotgebieden
Onderbanken en Heerlerheide en participeerden dan wel participeren in de activiteiten
die daar vanuit VEiP hebben plaatsgevonden dan wel plaatsvinden. De respondenten zijn
gemotiveerd om deel te nemen. Er worden geen exclusiecriteria toegepast.

6.4 Hot spot Zuyd Hogeschool
De Zuyd Hogeschool heeft de minor Growing older: designing your own future
ontwikkeld. In deze minor staat de innovatie rondom veroudering centraal. Deze
innovatie vraagt om een toename van beroepsbeoefenaren die competenties bezitten om
antwoorden te vinden op de vragen van de ouderen van nu en in de toekomst.
Uitgangspunt hierbij vormen de volgende concepten: behoud van vitaliteit en het waar
mogelijk voorkomen van kwetsbaarheid. De minor zal zoveel mogelijk aansluiten bij de
thema’s binnen de diverse kenniskringen, in zoverre het ouderen betreft.
Voorts is het zo dat een aantal thema’s min of meer centraal staan. Het betreft de
onderwerpen Beeldvorming van/over ouderen, Technologie en Wonen, Gezondheidspromotie en Dilemma’s in de zorg.
Studenten worden tijdens deze minor door middel van een basisprogramma
geïnformeerd over de state of the art met betrekking tot centrale thema’s rondom
veroudering. Kennisoverdracht op locatie en participatie in innovatie op gericht gekozen
praktijkplekken, zogenaamde hotspots van vernieuwing vormt hierbij een leidend
principe. Op deze wijze beoogt deze minor een bijdrage te leveren aan een positieve kijk,
een proactieve benadering van onze eigen veroudering.
In een aantal opeenvolgende jaren zijn studenten betrokken geweest bij de
ontwikkelingen in VEiP. VEiP is een hotspot waar zij voor hun minor aanwezig waren en
onderzoek verrichtten. Vanuit deze structurele inzet van studenten is er in
opeenvolgende jaren onderzoek gedaan naar verschillende probleemstellingen. Zo is er
onderzoek gedaan in Onderbanken naar het goed in beeld brengen van het bestaande
aanbod in de gemeenschap, is er gekeken naar hiaten en te ontwikkelen voorzieningen,
diensten, aanbod in activiteiten, onderlinge ondersteuning, omgevingsfactoren etc.
Tenslotte is een eventueel teveel aan ondersteuning of inefficiënte inzet van
aanbod/opvang in kaart gebracht. Een andere groep heeft zich beziggehouden met
wijkservicepunten: welke vormen en ingrediënten kennen de diverse Zuid-Limburgse
wijkservicepunten? En weer een andere groep met het repaircafé in Onderbanken. In de
vier kernen van Onderbanken zijn actieve burgers doende om behoeften en wensen uit
de gemeenschap handen en voeten te geven. Elke groep is met haar eigen activiteiten
bezig. Wat een gemeenschappelijk thema lijkt te zijn is het repaircafé: een plek waar
mensen spullen kunnen brengen die voor reparatie in aanmerking komen. Daar is
behoefte aan, maar er is meer duidelijkheid nodig over zowel de behoefte van
verschillende stakeholders (gemeenten, verenigingen, welzijn etc). als de elementen die
de slaagkans vergroten.
De structurele inzet van studenten van de hogeschool is waardevol en leerzaam en wordt
van beide kanten als zodanig ervaren.
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7.















Eindconclusie
Voor elkaar in Parkstad heeft zichzelf steeds een transitiebeweging genoemd en is dat
ook gebleken te zijn: de ontwikkelingen binnen VEiP zijn onderdeel geworden van de
transitie-dynamiek en deel van de ontwikkeling van het sociale domein.
Vanuit die constatering is ook de primaire doelgroep van ouderen in een kwetsbare
positie verbreed naar mensen met een beperking. En zelfs de jongeren in een
kwetsbare positie. De jeugdorganisaties zijn aangesloten bij VEiP.
Unieke situatie van een bestuurlijk netwerk waar nagenoeg alle partijen van het
sociale domein bij elkaar zitten en hun activiteiten afstemmen.
Verwachting was hooggespannen en die is ook niet helemaal waargemaakt, maar het
gezamenlijke overleg heeft geleid tot veel samenwerkingsprojecten en innovaties.
De stuurgroep is veranderd in een platform waar inspiratie en vernieuwing leidend
zijn.
Het besef van en de noodzaak tot samenwerking is van de hoofden van de
bestuurders ingedaald in die van de professionals in de organisaties.
Er is een betere afstemming tussen zorg en welzijn aan de ene kant en het
gemeentelijk beleid aan de andere kant tot stand gebracht.
Er is een duidelijke behoefte uitgesproken om het netwerk VEiP te continueren; men
wil elkaar blijven ontmoeten. Men is bereid om aan de ondersteuning van dit netwerk,
de organisatie van activiteiten financieel bij te dragen.
De stem van de ouderen wordt serieus genomen; de doelgroepen zijn als cliëntpanel
structureel verankerd in verschillende gremia en zijn onderdeel van het proces.
Parkstad is geen landelijke voorbeeldregio geworden, maar Zuid-Limburg wordt
landelijk met het verdeelmodel van Awbz-gelden op de kaart gezet.
De initiatieven vanuit de burgers komen met ondersteuning na een aanloopperiode op
gang. Hier ontstaan initiatieven die met draagvlak en op basis van behoefte van
ouderen gerealiseerd worden.
Via EIZT is er een hechte samenwerking met de Zuyd Hogeschool.
De samenwerking tussen informele zorg en formele zorg behoeft een sterke impuls
vanuit het gemeentelijke Wmo-beleid; op dit moment vindt deze samenwerking op
lokaal niveau plaats.
Het regioregie-experiment MijnZorg is gestart en zoekt steeds meer samenwerking
met VEiP.
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8.

Bijlagen

Bijlage a Outputresultaten provinciale subsidie

Outputresultaat
I. Samenwerking en
afstemming:
op basis van het
“Transitieplan 2.0 Voor Elkaar
in Parkstad” en op basis van
de ervaring met de
samenwerking, in een
tweejarige pilot het (door)
ontwikkelen en verankeren
van een innovatief
strategisch
samenwerkingsmodel in de
regio Parkstad dat zich richt
op de transitie naar een
toekomstbestendige en
betaalbare zorg,
ondersteuning en preventie
voor ouderen in een
kwetsbare positie, gericht op
de levensloopbestendige
buurt en het zo lang mogelijk
faciliteren van het zelfstandig
en zelfredzaam wonen in de
eigen buurt. In de pilot wordt
de (meer)waarde van de
samenwerking – waarin het
maatschappelijk belang staat
boven het individuele
organisatiebelang onderbouwd.
Het samenwerkingsmodel
richt zich tenminste op de
volgende elementen:
- structuur
- cultuur
- inhoudelijke koers en focus/
innovatie in de zorg
- communicatie
- lobby
- evaluatie
- positie van de burger/cliënt
- commitment en inzet van
samenwerkingspartijen

Bereiken door inspanningen te
leveren op
Werkenderwijs en innovatief
(door) ontwikkelen van de
samenwerking:
- innovatief samenwerken door
ontwikkelen, bijstellen en evalueren
tegen de achtergrond van de
theoretische inzichten van Twynstra
en Gudde (model gebaseerd op het
bereiken van win-win op basis van
gekende en gedeelde belangen en
concretiseren gemeenschappelijke
ambitie)
- plan ontwikkelen: hoe verder,
leidend naar een duurzaam
samenwerkingsmodel

Structuur:
Instellen en functioneren van VEIP
stuurgroep en agendacommissie met
voldoende draagvlak in de regio
(blijkend uit de deelname van een
belangrijk deel van de
zorg/welzijnsinstellingen op het
gebied van ouderenzorg, GGD, Huis
voor de Zorg, HOZL, verzekeraar,
innovatie/kennisinstelling)
Cultuur, werkwijze en
spelregels:
- het stimuleren van een cultuur van
innovatief (samen)werken d.m.v.:
a. kennisdelen en informatieuitwisseling op een transparante en
creatieve wijze.
b. d.m.v. het gezamenlijk zicht
houden op, alsmede het
(mee)ontwikkelen, uitvoeren en
evalueren van activiteiten en pilots
op het gebied van zorginnovaties die
bijdragen aan de beoogde transitie,

Deelresultaten

Verankering van
samenwerking op
strategisch, tactisch en
operationeel niveau:
samenwerkingsmodel
Samenwerkingsconvenant

Inbreng vanuit alle
geledingen t.b.v. goede
discussie in stuurgroep
en het goed
functioneren van het
samenwerkingsmodel
i.r.t. de transitiedoelen

Virtuele
kantooromgeving met
mogelijkheid tot cocreatie
Jaarlijkse
kenniscarrousel
Vernieuwende vormen
zijn gemeengoed en
worden toegepast, bijv.

31

alsmede het breder implementeren
van bewezen zorginnovaties
- monitoring van activiteiten en
ontwikkelingen zorginnovatie
- het leren van processen en
vernieuwing door
evaluatieonderzoek zowel op
procesniveau als op effecten
Communicatie:
- opstellen communicatiestrategie
- instellen en gebruik toolbox voor
mediadragers,
communicatiemiddelen en
methodieken
- infrastructuur van informatieuitwisseling
- eenduidige en heldere
communicatie vanuit organisaties
naar de burgers; informatie naar
professionals
- gebruik woordbeeld [samen voor
elkaar] door organisaties in Parkstad
eenduidig en herkenbaar

ict-toepassingen (telemonitoring, buurtweb)

Communicatiemateriaal
is eenduidig en vrij
toegankelijk voor
convenantpartners
Website en Nieuwsbrief
zijn gerealiseerd
Communicatiestrategie
is door de stuurgroep
vastgesteld
Toolbox en woordbeeld
zijn beschikbaar
Informatie- en
promotiemateriaal (film)
zijn beschikbaar

Lobby:
- regionale afstemming richting
rijksoverheid vanwege Parkstadambitie als unieke proefregio
Evaluatie:
- opstellen van criteria van procesen effectmaten van samenwerking
- innovatief gehalte toetsen van het
samenwerkingsmodel a.h.v.
theoretische inzichten Twynstra
Gudde en ambities die partijen
hebben geformuleerd
- uitvoeren evaluatie ten behoeve
van pilot periode
Positie cliënt/oudere in
kwetsbare positie:
- inzet van ouderen/zorgvragers via
cliëntenpanels m.b.t. inspelen op
behoeften van ouderen bij
ontwikkelen van nieuwe
zorgarrangementen en

Parkstad is geprofileerd
als voorbeeldregio

Evaluatiegegevens over
bijsturing en/of
voortzetting dan wel
stoppen samenwerking

Zorgvragers hebben
stem in meedenken en
in ontwikkeling van
activiteiten
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steunsystemen
- zelfmanagement van ouderen
stimuleren
Commitment en inzet partijen:
- commitment van partijen
vastleggen en vasthouden
- inzichtelijk maken van de kosten
en baten van de samenwerking
- voorstel maken voor bekostiging
samenwerking na de pilot-periode
II. Inhoudelijke output:
het inzichtelijk maken van de
gezamenlijke aanpak van
(inhoudelijke) thema’s binnen
de regionale samenwerking:
a. hoe de samenwerkende
partijen komen tot een
inhoudelijke focus en
prioritering

Het organiseren en definiëren van
een dynamisch proces om te komen
tot gezamenlijke regionale koers,
ambitie, agenda en speerpunten

(Dynamische) visie en
uitvoeringsprogramma’s

b. wat deze inhoudelijke
focus en prioriteiten zijn,
alsmede welke activiteiten of
projecten/pilots in de pilotperiode van twee jaar
concreet opgepakt worden in
VEIP verband

Inhoudelijke thema’s benoemen en
aanpak formuleren voor 2013/2014:
keuze voor regionale speerpunten

Regionale speerpunten
zijn vastgesteld
De vier pilots in de
gemeenten die al eerder
gestart zijn, door
ontwikkelen, resultaten
delen en waar mogelijk
(deel)resultaten
implementeren in
andere
Parkstadgemeenten

Ouderenparticipatie (behoeften van
ouderen zijn leidend): via inzet van
Huis voor de Zorg en stichting
Regionale Zorgvragers

Cliëntenpanels zijn
actief in de
pilotgemeenten
Vertegenwoordiging van
zorgvragers in
stuurgroep en
agendacommissie
Reguliere
terugkoppeling in
regionale zorgvragersoverleg
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Slechten financiële schotten c.q.
integrale financiering (bijv.
regiobudget): via pilots

Start pilot in de regio op
het gebied van
regiobudget: te weten
Mijn Zorg in Kerkrade,
afspraken HOZL-CZAtrium
VEiP functioneert als
klankbordgroep

Ouderen in kwetsbare positie zijn in
beeld. Aanpak: via instellingen en
contactpersonen in de wijk, sociaal
wijkteam worden ouderen in beeld
gebracht

Projecten vroegopsporing en
vroegsignalering via
diverse kanalen worden
ingezet

Integraal aanbod met burger
centraal/ketenzorg

Ontwikkeling van
integrale zorg voor de
regio, bijv. zorgpad
inzake geriatrische
revalidatie 0-1-2-3e
lijns, ketenzorg
dementie. VEiP fungeert
als initiatiefnemer

Actief burgerschap/informele zorg

Informele zorg is goed
georganiseerd als deel
van ketenzorg en wordt
actief ondersteund

Transitie VEIP herkenbaar maken en
“waarderen”

Keurmerk VEiP

c. met welk
(maatschappelijk) resultaat
i.r.t. de inhoudelijke doelen
van de transitie

Tele-technologie aansluiten bij
kansrijke ontwikkelingen

Pilotgemeente voor
Hogeschool Zuyd op
gebied telemonitoring

d. welke meerwaarde de
samenwerking daarin heeft
gehad

Periodiek overzicht en monitoring
organiseren en rapporteren

Zichtbaar maken van de
bijdrage van de
samenwerking(sagenda)

Evaluatie:
- opstellen van criteria van procesen effectmaten van samenwerking
- opstellen van
samenwerkingsmodel a.h.v.
theoretische inzichten Twynstra
Gudde, concretiseren
gemeenschappelijke ambitie

Evaluatiegegevens over
bijsturing en/of
voortzetting dan wel
stoppen samenwerking

III Afronding en evaluatie
a. Voorstel voor de
samenwerkingspartners
inzake het gewenste
samenwerkingsmodel na de
pilot periode
b. Eindverslag van het
project dat inzicht biedt in de

Eindverslag van
transitie
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ervaringen met het
samenwerkingsmodel in zijn
diverse aspecten en op basis
waarvan partijen een besluit
kunnen nemen over het
gewenste
samenwerkingsmodel in de
toekomst en de bekostiging
daarvan

- jaarlijkse evaluatie
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Bijlage b Projectplan
Link: http://samenvoorelkaarparkstad.nl/images/pdf/Projectplan_VEiP.pdf

Bijlage c Transitieplan 2.0
Link: http://samenvoorelkaarparkstad.nl/images/pdf/Transitieplan.pdf
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Bijlage d Convenant
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Bijlage e Samenstelling cliëntenpanel
Samenstelling Panels NPO/TP4
Adres
Participatie

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Panel Samen voor Elkaar in Heerlerheide
De heer K. Adema
Leienhoesstraat 38
De heer J. Hutten
Rozemarijngaard 5
De heer H. Vd Heijden
Holleweg 56
Mevrouw H. Lechner-Hensgens Dr. Ir. Bungestraat 75

6413 CG
6417 HD
6416 BR
6419 BW

HEERLEN
HEERLEN
HEERLEN
HEERLEN

045-5631760
045-5424282
045-5719555
045-5741220

06-19864038

kademasr@home.nl
aj.hutten@ziggo.nl
harria@home.nl

06-51 999 660

Panel Samen voor Elkaar in Onderbanken
De heer J. Jansen
De Ping 13
6361 AR
De heer M.A.L. Van der Weem Brunssummerstraat 26a 6451 CS
De heer J. Vaessen
Brewersstraat 9
6369 EN

NUTH
045-5242273
SCHINVELD
045-5642600
SIMPELVELD 045-5441205

jan1janssen@hetnet.nl

Panel VEiP Evaluatie
De heer M. Simons
De heer G. Meesters
De heer A. Raaijmakers
De heer M. Ploum
De heer G.H. Verhoeven

KERKRADE
HEERLEN
SIMPELVELD
KERKRADE
KLIMMEN

martin.simons@planet.nl
meegraaf@planet.nl
ad.raaijmakers@wxs.nl

Marktstraat 115
Geleenstraat 68 B
St. Remigiusstraat 14
Ambachtsstraat 29
Klimmenderstraat 51

6461 CW
6411 HT
6369 EM
6461 EW
6343 AA

045-5453382
045-5432757
045-5442456
045-5455169
045-4059081

leon.van.de.weem@planet.nl

jo.vaessen@ziggo.nl

mathploum@hetnet.nl

berggalm@ziggo.nl

Bestuurlijk netwerk VEiP
De heer J. Wuite
De heer J. Maes
Bestuurlijke voorbereiding Wmo-VEiP
De heer K. Adema
De heer M. Simons
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Bijlage f Diapresentatie visitatie ZonMw dd 2 februari 2015
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Bijlage g Overzicht overleggen en deelnemers
Overzicht overleggen Voor Elkaar in Parkstad 2011 - 2014
overleg

datum

Bestuurlijk netwerk VEiP

18-1-2011

(voorheen stuurgroep VEiP)

22-2-2011
29-3-2011
19-4-2011
17-5-2011
21-6-2011
5-7-2011
13-9-2011
11-10-2011
15-11-2011

Bestuurlijk netwerk VEiP

26-1-2012
15-2-2012
14-3-2012
18-4-2012
23-5-2012

deelnemers
organisatie
MeanderGroep
Mondriaan
Sevagram
Huisartsen Oostelijk
Zuid-Limburg
GGD Zuid Limburg
Huis voor de zorg
gemeente
Brunssum
gemeente Heerlen
gemeente Kerkrade
gemeente
Simpelveld
Universiteit
Maastricht
CZ groep
ouderenbonden
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
Parkstadgemeenten:
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf

InTeVullenProductGroep
GGD Zuid Limburg
Postbus 2022, 6120 HA Geleen
T 046 – 478 72 00 . F 046 – 478 73 99 . E info@ggdzl.nl . www.ggdzl.nl

functie
bestuurder

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

functie
directeur

directeur divisie ouderen
bestuurder
directeur
programmamanager VEiP
directeur
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
hoogleraar
manager
vertegenwoordiger
directeur-bestuurder

GGD Zuid
Limburg
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder

directeur

14-6-2012
19-9-2012
11-10-2012
15-11-2012

Bestuurlijk netwerk VEiP

7-2-2013
16-5-2013
29-8-2013
21-11-2013

Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Huis voor de zorg
Huisartsen Oostelijk
Zuid-Limburg
ouderenbonden
Radar
Mee Zuid Limburg
Mondriaan
CZ groep
Robuust
Sevagram
Universiteit
Maastricht
GGD Zuid Limburg
Atrium mc
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
Cicero Zorggroep
Wonen Zuid
MeanderGroep
Parkstadgemeent
en:
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
directeur
directeur
vertegenwoordiger
bestuursvoorzitter
bestuurder
directeur divisie ouderen
manager
adviseur
bestuurder
hoogleraar
programmamanager VEiP
divisiedirecteur
directeur-bestuurder
bestuurder
directeur regio Parkstad
bestuurder
GGD Zuid
Limburg

directeur

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
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Simpelveld
Voerendaal
Huis voor de zorg
Huisartsen Oostelijk
Zuid-Limburg
ouderenbonden
Radar
Mee Zuid Limburg
Mondriaan
CZ groep
Robuust
Sevagram
Universiteit
Maastricht
GGD Zuid Limburg
Atrium mc
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
Cicero Zorggroep
Wonen Zuid
MeanderGroep
Bestuurlijk netwerk VEiP

13-2-2014
22-5-2014
25-9-2014
11-12-2014

Parkstadgemeent
en:
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal

wethouder
wethouder
directeur
directeur
vertegenwoordiger
bestuursvoorzitter
bestuurder
directeur divisie ouderen
manager
adviseur
bestuurder
hoogleraar
programmamanager VEiP
divisiedirecteur
directeur-bestuurder
bestuurder
directeur regio Parkstad
bestuurder
GGD Zuid
Limburg

directeur

wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
wethouder
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CZ
Stichting Alterius
Kredietbank
Limburg
Philadelphia Zorg
Leger des Heils
Stichting Robuust
Stichting Mondriaan
Zorggroep
HOZL
HOZL
Lionarons
GGD ZL/UM
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
GGD Zuid Limburg
Atrium MC
Coach-Ster
Maastricht
University
Daelzicht
Virenze
Huis voor de Zorg
NoviZorg
Xonar
Bureau Jeugdzorg
Stichting Oase
MeanderGroep
Universiteit
Maastricht
Rimo Parkstad
Wonen Zuid

manager
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
Strategisch adviseur
directeur divisie ouderen
algemeen directeur
medisch directeur
GZ-psycholoog
promovendus
directeur-bestuurder
programmamanager VEiP
divisiedirecteur
bestuurder
onderzoeker
bestuurder
bestuurder
directeur
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
bestuurder
hoogleraar
bestuurder
directeur regio Parkstad
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Sevagram
Koraalgroep
Universiteit
Maastricht
Cicero Zorggroep
Pergamijn
MEE Zuid Limburg
Huis voor de Zorg

programmamanager
Zorgontwikkeling & Innovatie
bestuurder
directeur - bestuurder
secr. PCOB gewest Limburg
bestuursvoorzitter

14-3-2012

Radar
deelnemers
organisatie
Robuust

24-4-2012

MEE Zuid Limburg

clustermanager

23-5-2012
14-6-2012
23-8-2012
17-9-2012

GGD Zuid Limburg
CZ groep
GGD Zuid Limburg
Universiteit
Maastricht
gemeente Heerlen
gemeente
Brunssum

programmamanager VEiP
manager
directeur
onderzoeker

overleg

datum

Bestuurlijke voorbereiding WmoVEiP
(voorheen overleg werkgroep
[sve])

1-10-2012
17-11-2012

Bestuurlijke voorbereiding WmoVEiP

bestuurder
raad van bestuur
hoogleraar

9-1-2013
21-2-2013
11-3-2013
8-4-2013
13-5-2013

Parkstadgemeent
en:
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf

functie
adviseur

voorzitter
organisatie
MeanderGroep

functie
bestuurder

MeanderGroep

bestuurder

beleidsmedewerker Welzijn
beleidsmedewerker Wmo

beleidsmedewerker Wmo
beleidsmedewerker Welzijn
senior beleidsmedewerker
senior beleidsmedewerker WMO
en ouderenzorg
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Bestuurlijke voorbereiding WmoVEiP

10-6-2013
19-8-2013

Nuth
Onderbanken

4-11-2013

Simpelveld
Voerendaal
Robuust
MEE Zuid Limburg
GGD Zuid Limburg
CZ groep
GGD Zuid Limburg
Universiteit
Maastricht
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg

3-2-2014
3-6-2014
8-9-2014
1-12-2014

Parkstadgemeent
en:
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Robuust
MEE Zuid Limburg
GGD Zuid Limburg
CZ groep
GGD Zuid Limburg
Universiteit

Ambtenaar Wmo
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
Beleidsadviseur
Adviseur Zorg
adviseur
clustermanager
programmamanager VEiP
manager
directeur
onderzoeker
directeur-bestuurder

MeanderGroep

bestuurder

beleidsmedewerkers Wmo
beleidsmedewerker Welzijn
senior beleidsmedewerker
senior beleidsmedewerker WMO
en ouderenzorg
Ambtenaar Wmo
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
Beleidsadviseur
Adviseur Zorg
adviseur
clustermanager
programmamanager VEiP
manager
directeur
onderzoeker
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overleg

datum

TP4 intern

27-8-2012

Maastricht
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
deelnemers
organisatie
GGD Zuid Limburg

11-9-2012

GGD Zuid Limburg

25-9-2012

GGD Zuid Limburg

22-10-2012

3-12-2012
17-12-2012

Universiteit
Maastricht
Universiteit
Maastricht
ouderenbonden
Huis voor de zorg

21-1-2013

GGD Zuid Limburg

Medewerker beleid & onderzoek

18-2-2013

GGD Zuid Limburg

18-3-2013

GGD Zuid Limburg

15-4-2013

Universiteit
Maastricht
Universiteit
Maastricht
ouderenbonden

2
medewerkers gezondheidsbevor
dering
Programmaleider Academische
Werkplaats
onderzoeker procesevaluatie

12-11-2012

TP4 intern

27-5-2013
26-8-2013

directeur-bestuurder

functie
Medewerker beleid & onderzoek

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

functie
programma
manager
VEiP

2
medewerkers gezondheidsbevor
dering
Programmaleider Academische
Werkplaats
onderzoeker procesevaluatie
onderzoeker effectevaluatie
vertegenwoordiger
projectleider VEiP 2.0
GGD Zuid
Limburg

programma
manager
VEiP

onderzoeker effectevaluatie
vertegenwoordiger
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TP4 intern

overleg
Projectgroep communicatie

23-9-2013
28-10-2013
9-12-2013

Huis voor de zorg

projectleider VEiP 2.0

14-4-2014

GGD Zuid Limburg

Medewerker beleid & onderzoek

19-5-2014

GGD Zuid Limburg

27-10-2014

GGD Zuid Limburg

15-12-2014

Universiteit
Maastricht
Universiteit
Maastricht
ouderenbonden
Huis voor de zorg
deelnemers
organisatie
MeanderGroep

2
medewerkers gezondheidsbevor
dering
Programmaleider Academische
Werkplaats
onderzoeker procesevaluatie

datum
17-1-2012
6-3-2012
3-4-2012
15-5-2012
5-6-2012
18-9-2012
9-10-2012
30-10-2012
18-12-2012

MeanderGroep
communicatieburea
u
Sevagram
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
gemeente Heerlen
GGD Zuid Limburg
gemeente
Landgraaf
gemeente

GGD Zuid
Limburg

programma
manager
VEiP

onderzoeker effectevaluatie
vertegenwoordiger
projectleider VEiP 2.0
functie
communicatieadviseur

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

functie
communicati
eadviseur

communicatieadviseur
communicatieadviseur
communicatieadviseur
communicatieadviseur
communicatieadviseur
programmamanager VEiP
communicatieadviseur
communicatieadviseur
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Onderbanken
Projectgroep communicatie

Projectgroep communicatie

overleg

25-3-2013

MeanderGroep

communicatieadviseur

14-5-2013
25-6-2013

MeanderGroep
communicatieburea
u
Sevagram
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
gemeente Heerlen
GGD Zuid Limburg
gemeente
Landgraaf
gemeente
Onderbanken

communicatieadviseur
communicatieadviseur

30-1-2014

MeanderGroep

communicatieadviseur

15-5-2014

MeanderGroep
communicatieburea
u
Sevagram
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
gemeente Heerlen
GGD Zuid Limburg
gemeente
Landgraaf
gemeente
Onderbanken
deelnemers
organisatie

communicatieadviseur
communicatieadviseur

datum

GGD Zuid
Limburg

communicati
eadviseur

GGD Zuid
Limburg

communicati
eadviseur

voorzitter
organisatie

functie

communicatieadviseur
communicatieadviseur
communicatieadviseur
programmamanager VEiP
communicatieadviseur
communicatieadviseur

communicatieadviseur
communicatieadviseur
communicatieadviseur
programmamanager VEiP
communicatieadviseur
communicatieadviseur

functie
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Samen-scholing VEiP

Samen-scholing VEiP

27-9-2011

GGD Zuid Limburg

Medewerker beleid & onderzoek

6-12-2011

Gemeente
Onderbanken
Gemeente Kerkrade
Gemeente Heerlen
Gemeente
Brunssum

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
senior beleidsmedewerker
beleidsmedewerker Welzijn
beleidsmedewerker Wmo

1-3-2012

GGD Zuid Limburg

Medewerker beleid & onderzoek

Gemeente
Onderbanken
Gemeente Kerkrade
Gemeente Heerlen
Gemeente
Brunssum
Universiteit
Maastricht

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
senior beleidsmedewerker
beleidsmedewerker Welzijn
beleidsmedewerker Wmo

GGD Zuid
Limburg

programma
manager
VEiP

GGD Zuid
Limburg

programma
manager
VEiP

onderzoeker

Overleggen Onderbanken
overleg
Projectgroep Voor Elkaar in
Onderbanken

datum
3-2-2012

28-8-2012
1-11-2012

deelnemers
organisatie
Gemeente
Onderbanken
Meander
CMWW
Meander
GGD Zuid Limburg

functie
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

functie
medewerker
beleid en
onderzoek

manager
coördinator Onderbanken
zichtbare schakel
medewerker
Gezondheidsbevordering
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Projectgroep Voor Elkaar in
Onderbanken

17-1-2013

Gemeente
Onderbanken

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport

4-4-2013
17-5-2013
23-5-2013
27-6-2013

Meander
CMWW
Meander
GGD Zuid Limburg

manager
coördinator Onderbanken
zichtbare schakel
medewerker
Gezondheidsbevordering

20-1-2014

Gemeente
Onderbanken

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport

24-2-2014
31-3-2014
26-5-2014
25-8-2014

Meander
CMWW
Meander
GGD Zuid Limburg

manager
coördinator Onderbanken
zichtbare schakel
medewerker
Gezondheidsbevordering

GGD Zuid
Limburg

medewerker
beleid en
onderzoek

GGD Zuid
Limburg

medewerker
beleid en
onderzoek

15-8-2013
3-10-2013
14-11-2013
Projectgroep Voor Elkaar in
Onderbanken

overleg
Stuurgroep Voor Elkaar in
Onderbanken

29-9-2014
24-11-2014
datum
11-1-2013
22-2-2013

deelnemers
organisatie
Meander

5-4-2013

Gemeente
Onderbanken
GGD Zuid Limburg

19-4-2013
13-9-2013

GGD Zuid Limburg
CMWW

functie
manager

voorzitter
organisatie
Gemeente
Onderbanken

functie
wethouder

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
manager
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1-11-2013

vertegenwoordigers
kernen

burger

23-1-2014

Meander

manager

13-3-2014

Gemeente
Onderbanken
GGD Zuid Limburg

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
manager
burger

6-12-2013
Stuurgroep Voor Elkaar in
Onderbanken

24-4-2014
12-6-2014
4-9-2014
16-10-2014

overleg

4-12-2014
datum

WWZ-team Onderbanken

28-6-2012
11-10-2012

GGD Zuid Limburg
CMWW
vertegenwoordigers
kernen
deelnemers
organisatie
Buurtzorg
Meander
Zij actief
Weller
Weller
Gemeente
Onderbanken
gemeente
Onderbanken
ambulante
thuiszorg
ambulante
thuiszorg
Ruggesteun

functie
Wijkverpleegkundige

Gemeente
Onderbanken

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

wethouder

functie
medewerker
beleid en
onderzoek

manager
lid
relatiebeheerder
Relatiebeheerder WMO
Wmo-consulent
Wmo consulent
kwaliteitsfunctionaris
Teamcoach
Coördinator
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CMWW
Steunpunt
mantelzorg
Wmo platform
Cicero zorgservice
Gemeente
Onderbanken
GGD Zuid limburg
Mee Zuid Limburg
Parochie
WMO platform
Steunpunt
mantelzorg
ouderenvereniging
fysiotherapie
Schinveld
Ergotherapie Zuid
WWZ-team Onderbanken

maatschappelijk werker
manager
lid
zorgserviceverlener
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
medewerker
Gezondheidsbevordering
Consulent
pastoor
ouderenadviseur
Mantelzorgconsulent
lid
fysiotherapeut
ergotherapeute

25-2-2013

Buurtzorg

Wijkverpleegkundige

22-4-2013
17-6-2013
16-9-2013
25-11-2013

Meander
Zij actief
Weller
Weller
gemeente
Onderbanken
gemeente
Onderbanken
ambulante
thuiszorg
ambulante

manager
lid
relatiebeheerder
Relatiebeheerder WMO
Wmo-consulent

GGD Zuid
Limburg

medewerker
beleid en
onderzoek

Wmo consulent
kwaliteitsfunctionaris
Teamcoach
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thuiszorg
Ruggesteun
CMWW
Steunpunt
mantelzorg
Wmo platform
Cicero zorgservice
Gemeente
Onderbanken
GGD Zuid Limburg
Mee Zuid Limburg
Parochie
WMO platform
Steunpunt
mantelzorg
ouderenvereniging
fysiotherapie
Schinveld
Ergotherapie Zuid
Huis voor de Zorg
parkstad Thuiszorg
WWZ-team Onderbanken

Coördinator
maatschappelijk werker
manager
lid
zorgserviceverlener
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
medewerker
Gezondheidsbevordering
Consulent
pastoor
ouderenadviseur
Mantelzorgconsulent
lid
fysiotherapeut
ergotherapeute
lid cliëntpanel
zorgserviceverlener

17-2-2014

Buurtzorg

Wijkverpleegkundige

15-9-2014
10-11-2014

Meander
Zij actief
Weller
Weller
gemeente
Onderbanken
gemeente

manager
lid
relatiebeheerder
Relatiebeheerder WMO
Wmo-consulent

GGD Zuid
Limburg

medewerker
beleid en
onderzoek

Wmo consulent
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Onderbanken
ambulante
thuiszorg
ambulante
thuiszorg
Ruggesteun
CMWW
Steunpunt
mantelzorg
Wmo platform
Cicero zorgservice
Gemeente
Onderbanken
GGD Zuid Limburg

overleg
Casusoverleg

datum
2013: tweemaandelijks

Mee Zuid Limburg
Parochie
WMO platform
Steunpunt
mantelzorg
ouderenvereniging
fysiotherapie
Schinveld
Ergotherapie Zuid
Huis voor de Zorg
parkstad Thuiszorg
deelnemers
organisatie
gemeente
Onderbanken
Meander
CMWW
Buurthulp

kwaliteitsfunctionaris
Teamcoach
Coördinator
maatschappelijk werker
manager
lid
zorgserviceverlener
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
medewerker
Gezondheidsbevordering
Consulent
pastoor
ouderenadviseur
Mantelzorgconsulent
lid
fysiotherapeut
ergotherapeute
lid cliëntpanel
zorgserviceverlener
functie
Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
manager
maatschappelijk werker
wijkverpleegkundige

voorzitter
organisatie
MeanderGroep

functie
zichtbare
schakel
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Casusoverleg

2014: tweemaandelijks

overleg

datum

Inzet Clientpanel Onderbanken

8-4-2013

Inzet Clientpanel Onderbanken

Weller
fysiotherapie
Schinveld
Steunpunt
mantelzorg
Ruggesteun
Mee Zuid Limburg

relatiebeheerder
fysiotherapeut

Gemeente
Onderbanken
Meander
CMWW
Buurthulp
Weller
fysiotherapie
Schinveld
Steunpunt
mantelzorg
Ruggesteun
Mee Zuid Limburg
deelnemers
organisatie
GGD

Ambtenaar VGZ, Jeugd, Wmo en
Sport
manager
maatschappelijk werker
wijkverpleegkundige
relatiebeheerder
fysiotherapeut

6-6-2013
1-7-2013
23-9-2013
18-11-2013

Huis voor de Zorg
panel

27-1-2014

GGD

31-3-2014
10-6-2014

Huis voor de Zorg
panel

Mantelzorgconsulent
Coördinator
Consulent
MeanderGroep

zichtbare
schakel

Mantelzorgconsulent
Coördinator
Consulent
functie

voorzitter
organisatie
Huis voor de
Zorg

functie

Huis voor de
Zorg
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Overleggen Heerlerheide
overleg
VEiH Sociaal wijkteam

datum
28-2-2011

16-3-2011
21-3-2011
12-4-2011
12-5-2011
16-5-2011
4-7-2011
25-8-2011
26-9-2011
3-11-2011
5-12-2011

deelnemers
organisatie
Alcander

Alcander
Ambulante
thuiszorg
Ambulante
thuiszorg
Gemeente Heerlen
GGD Zuid Limburg
huisartsenpraktijke
n
Meander
Meander
Mee Zuid Limburg
Mondriaan

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

functie
Medewerker
beleid &
onderzoek

ouderenadviseur
manager
wijkverpleegkundige
2 WMO-consulenten
medewerker
gezondheidsbevordering
3 huisartsen

Politie Limburg Zuid

manager
3 Zichtbare schakels
consulent
sociaal psychiatrisch
verpleegkundige
wijkverpleegkundige
2
relatiebeheerders/woonconsulen
ten
2 Wijkagenten

6-2-2012

Alcander

maatschappelijk werker

12-3-2012
16-4-2012

Alcander
Ambulante

ouderenadviseur
manager

Sevagram
Weller

VEiH Sociaal wijkteam

functie
maatschappelijk werker

GGD Zuid
Limburg

Medewerker
beleid &
onderzoek
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14-5-2012
11-6-2012
20-8-2012
24-9-2012
29-10-2012
26-11-2012

thuiszorg
Ambulante
thuiszorg
Gemeente Heerlen
GGD Zuid Limburg
huisartsenpraktijke
n
Meander
Meander
Mee Zuid Limburg
Mondriaan
Sevagram
Weller

overleg
VEiH Sociaal wijkteam "groot"

datum
6-2-2012
16-4-2012
11-6-2012
24-9-2012

overleg
Werkgroep Collectieve
voorzieningen/Communicatie/Par
ticipatie

26-11-2012
datum
1x per 6
weken

Politie Limburg Zuid
deelnemers
organisatie
als sociaal
wijkteam
aangevuld met:
Alcander
Alcander
GGD Zuid Limburg

deelnemers
organisatie
Huis voor de Zorg

wijkverpleegkundige
2 WMO-consulenten
medewerker
gezondheidsbevordering
3 huisartsen
manager
3 Zichtbare schakels
consulent
sociaal psychiatrisch
verpleegkundige
wijkverpleegkundige
2
relatiebeheerders/woonconsulen
ten
2 Wijkagenten
functie

voorzitter
organisatie
GGD Zuid
Limburg

functie
Medewerker
beleid &
onderzoek

opbouwwerker
ouderenwerker
medewerker
gezondheidsbevordering

functie
lid cliëntpanel

voorzitter
organisatie
Alcander

functie
manager
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Alcander
Alcander
MeanderGroep
GGD Zuid Limburg
GGD Zuid Limburg

overleg
VEIH consulenten

datum
2-10-2012
9-10-2012
23-10-2012
30-10-2012
6-11-2012
13-11-2012
20-11-2012
27-11-2012
4-12-2012
11-12-2012
18-12-2012

VEIH consulenten

8/15/22/291-2013

gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Huis voor de Zorg
Sevagram
Weller
Welzijnsgroep
Parkstad Limburg
deelnemers
organisatie
Alcander

stafmedewerker
Opbouwwerker
manager
medewerker
Gezondheidsbevordering
medewerker beleid en
onderzoek
Gebiedsregisseur
Projectleider VEIH
2 leden cliëntpanel
Wijkverpleegkundige
relatiebeheerder
communicatieadviseur

functie
Ouderenadviseur

Alcander
Alcander
Meander Thuiszorg
Meander Thuiszorg
Sevagram
Thuiszorg
Sevagram
Thuiszorg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
MeanderGroep

Maatschappelijk werker
Ouderenadviseur
Zichtbare schakel
Zichtbare schakel
Wijkverpleegkundige/ztb

Alcander

Ouderenadviseur

voorzitter
organisatie
Gemeente
Heerlen

functie
WMOconsulent

Gemeente
Heerlen

WMOconsulent

Wijkverpleegkundige
WMO-consulent
Projectleider Samen voor Elkaar
Projectleider zichbare schakel
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5/19/26-22013
5/12/19/263-2013
2/9/16/234-2013
7/14/21/282-2013
4/11/18-62013
27-8-2013
10/24-92013
1/8/22-102013
overleg
VEiH projectleiders

datum
26-9-2011
5-12-2011

Alcander

Maatschappelijk werker

Alcander

Ouderenadviseur

Meander Thuiszorg

Zichtbare schakel

Meander Thuiszorg

Zichtbare schakel

Sevagram
Thuiszorg
Sevagram
Thuiszorg
Gemeente Heerlen

Wijkverpleegkundige/ztb

Gemeente Heerlen

Projectleider Samen voor Elkaar

MeanderGroep
deelnemers
organisatie
Alcander

Projectleider zichbare schakel

Welzijnsgroep
Parkstad limburg
MeanderGroep
MeanderGroep
Sevagram
GGD Zuid Limburg

Stafmedewerker

GGD Zuid Limburg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen

Wijkverpleegkundige
WMO-consulent

functie
Manager

voorzitter
organisatie
Gemeente
Heerlen

functie
Projectleider
VEIH

directeur
projectleider VEiH
locatiemanager
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
beleidsmedewerker
Wmo-consulent
Strategisch adviseur Wmo
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VEiH projectleiders

6-2-2012

Alcander

Manager

22-3-2012

Welzijnsgroep
Parkstad limburg
MeanderGroep
MeanderGroep
Sevagram
GGD Zuid Limburg

Stafmedewerker

14-5-2012
21-6-2012
14-8-2012
27-9-2012

VEiH projectleiders

1-11-2012

GGD Zuid Limburg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen

directeur
projectleider VEiH
locatiemanager
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
beleidsmedewerker
Wmo-consulent
Strategisch adviseur Wmo

21-2-2013

Alcander

Manager

18-4-2013

Welzijnsgroep
Parkstad limburg
MeanderGroep
MeanderGroep
Sevagram
GGD Zuid Limburg

Stafmedewerker

20-6-2013
26-9-2013
21-11-2013

overleg
VEiH regiegroep

1-6-2011

GGD Zuid Limburg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
deelnemers
organisatie
Alcander

7-7-2011
12-10-2011

Sevagram
MeanderGroep

datum

Gemeente
Heerlen

Projectleider
VEIH

Gemeente
Heerlen

Projectleider
VEIH

voorzitter
organisatie
Gemeente
Heerlen

functie
Wethouder

directeur
projectleider VEiH
locatiemanager
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
beleidsmedewerker
Wmo-consulent
Strategisch adviseur Wmo
functie
directeur-bestuurder
Locatiemanager
lid Raad van Bestuur
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GGD Zuid Limburg
GGD Zuid Limburg
Sevagram
Ambulante
Thuiszorg
MeanderGroep
Alcander
Welzijnsgroep
Parkstad limburg
Welzijnsgroep
Parkstad limburg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
VEiH regiegroep

medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
locatiemanager
Operationeel manager
Projectleider Zichtbare Schakel
manager
Stafmedewerker
communicatieadviseur
beleidsmedewerker
Wmo-consulent
Projectleider VEIH
beleidsondersteuner WMO
Strategisch adviseur Wmo

18-1-2012

Alcander

directeur-bestuurder

22-3-2012
21-6-2012
27-9-2012

Sevagram
MeanderGroep
GGD Zuid Limburg

19-12-2012

GGD Zuid Limburg
Sevagram
Ambulante
Thuiszorg
MeanderGroep
Alcander
Welzijnsgroep
Parkstad limburg
Welzijnsgroep

Locatiemanager
lid Raad van Bestuur
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
locatiemanager
Operationeel manager

Gemeente
Heerlen

Wethouder

Projectleider Zichtbare Schakel
manager
Stafmedewerker
communicatieadviseur
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VEiH regiegroep

Parkstad limburg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen

beleidsmedewerker
Wmo-consulent
Projectleider VEIH
beleidsondersteuner WMO
Strategisch adviseur Wmo

24-1-2013

Alcander

directeur-bestuurder

28-3-2013
30-5-2013
22-8-2013

Sevagram
MeanderGroep
GGD Zuid Limburg

Locatiemanager
lid Raad van Bestuur
medewerker beleid en
onderzoek
programmamanager VEiP
locatiemanager
Operationeel manager

overleg

datum

Werkgroep integrale
indicatiestelling
daarna werkgroep “Maatwerkers”

niet bekend

GGD Zuid Limburg
Sevagram
Ambulante
Thuiszorg
MeanderGroep
Alcander
Welzijnsgroep
Parkstad limburg
Welzijnsgroep
Parkstad limburg
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
deelnemers
organisatie
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen

Gemeente
Heerlen

Wethouder

Projectleider Zichtbare Schakel
manager
Stafmedewerker
communicatieadviseur
beleidsmedewerker
Wmo-consulent
Projectleider VEIH
beleidsondersteuner WMO
Strategisch adviseur Wmo
functie
2 Wmo-consulenten

voorzitter
organisatie
MeanderGroep

functie
lid Raad van
Bestuur

beleidsmedewerker WMO
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overleg

datum

Werkgroep ontwikkelen één loket

niet bekend

overleg

datum

Werkgroep Buurthulp/Burenhulp

niet bekend

Ambulante
thuiszorg
Sevagram
Welzijnsgroep
Parkstad limburg
deelnemers
organisatie
Alcander
MeanderGroep
gemeente Heerlen
gemeente Heerlen
deelnemers
organisatie
gemeente Heerlen
gemeente Heerlen
Alcander
Alcander

kwaliteit/manager
wijkverpleegkundige
directeur/bestuurder

functie
ouderenadviseur
staffunctionaris
beleidsmedewerker
beleidsmedewerker WMO
functie
projectleider Baanbrekend Werk
beleidsmedewerker
Ouderenadviseur
Manager

voorzitter
organisatie
Sevagram

voorzitter
organisatie
niet bekend

functie
manager

functie
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Bijlage h Communicatieplan
Notitie Communicatie VEiP

- implementatie communicatiestrategie en taak projectgroep communicatie Bij Voor elkaar in Parkstad (VEiP) zijn veel partners betrokken: gemeenten, cliënten,
zorg- en welzijnsaanbieders, financiers, zorgverzekeraar en beleidsmakers. Zij slaan de
handen ineen om voor ouderen in een kwetsbare positie een samenhangende
ondersteuningsstructuur te bieden waardoor zij in hun vertrouwde omgeving kunnen
(blijven) wonen. Om dit doel te bereiken worden nieuwe samenwerkingsvormen
ontwikkeld. Binnen Voor elkaar in Parkstad worden deze nieuwe samenwerkingsvormen
geformaliseerd en commiteren de betrokken organisaties zich aan de gestelde doelen.
Voor het welslagen van VEiP is communicatie van cruciaal belang.
In 2011 is in de stuurgroep de communicatiestrategie VEiP gepresenteerd en
geaccordeerd. De stuurgroep heeft de GGD gevraagd een projectgroep communicatie
samen te stellen om de afgesproken communicatiestrategie te implementeren, het
draagvlak binnen de betrokken organisaties te vergroten en ondersteuning te bieden
daar waar nodig.
Door middel van deze notitie brengt de projectgroep communicatie advies uit aan de
stuurgroep over de wijze waarop de communicatiestrategie VEiP het beste kan worden
geïmplementeerd en wat hierbinnen de rol en taak is van de projectgroep communicatie.
Allereerst worden doel en strategie concreet omschreven, evenals de organisatie van
communicatie op de verschillende niveaus van communicatie en de bijbehorende
eindverantwoordelijkheid. Op basis hiervan is de rol en taak van de projectgroep
communicatie beschreven. De stuurgroep Voor elkaar in parkstad wordt gevraagd deze
notitie te onderschrijven en de projectgroep communicatie te installeren.
1.
Doel communicatie
Uiteindelijk doel van VEiP is dat ouderen in een kwetsbare positie langer in de eigen
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
De communicatie op het organisatieniveau van VEiP en de communicatie naar
beleidsmakers en financiers is erop gericht het draagvlak voor de nieuwe
samenhangende ondersteuningsstructuur te verstevigen en kennis en ervaring te delen.
Het uiteindelijk doel is dat zowel de participerende organisaties als de beleidsmakers en
financiers een actieve bijdrage leveren aan de realisatie. Hiervoor blijven we de naam
Voor elkaar in Parkstad voeren.
[samen voor elkaar] is de spin-off van VEiP en is primair gericht op de burger met als
doel (de samenhang van) alle inspanningen inzichtelijk te maken en de burger actief bij
de inspanningen te betrekken.
Vanuit het perspectief van de burger verdient het aanbeveling om ook de andere
activiteiten die in Parkstad plaatsvinden en gericht zijn op hetzelfde doel te verbinden
aan deze strategie. Door samen dezelfde boodschap uit te dragen worden alle
communicatie inspanningen geconcentreerd en geoptimaliseerd.
2.
Communicatiestrategie
Om dit doel te realiseren is een communicatiestrategie uitgewerkt. De
communicatiestrategie VEiP omvat de volgende aspecten:
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Eén heldere, eenduidige boodschap:
 Samen voor elkaar (elkaar steunen en vertrouwen)
 Gezamenlijke inspanning (met ruimte voor lokale inkleuring)
 ‘Langer in uw vertrouwde omgeving (blijven) wonen’ (levensloopbestendige
buurt)



Hanteren van eenzelfde huisstijl (met ruimte voor lokale inkleuring)
In uitingen die de gezamenlijke inspanningen ondersteunen wordt het [samen
voor elkaar]-woordmerk gevoerd. Het gebruik van het [samen voor elkaar]woordmerk is leidend, maar biedt veel ruimte voor een lokale inkleuring en kent
diverse toepassingsvormen:
• [samen voor elkaar] als onderdeel en in het lettertype van de platte tekst
(gewone leestekst)
• woordmerk [samen voor elkaar] geschikt voor lokale inkleuring voor toepassing
in websites en drukwerk



Indeling van






Koppeling van boegbeeld(en) uit eigen buurt aan ‘ondersteuningssoorten’
(herkenbaar en bereikbaar)



Vast aanspreekpunt voor coördinatie van ondersteunende activiteiten organisaties
in de wijk/buurt (minder versnippering)



Verbreding activiteiten [samen voor elkaar] in wijk/buurt door in kaart brengen
van alle relevante inspanningen (meer samenhang)



Advisering en begeleiding van communicatie is in handen van de Projectgroep
Communicatie.
De projectgroep communicatie is verantwoordelijk voor de implementatie van de
communicatiestrategie op niveau van de VEiP-organisatie (collectief) en adviseert
de stuurgroep bij communicatievraagstukken. Tevens begeleidt en ondersteunt zij
de communicatie op wijk-/ en buurtniveau en draagt zorg voor de communicatie
vanuit de eigen organisatie. In de projectgroep communicatie participeren de
communicatie-adviseurs van de kernorganisaties uit de stuurgroep

behoefte in ‘3 ondersteuningssoorten’ (voor iedereen duidelijk):
praktische ondersteuning
sociale ondersteuning
zorgondersteuning

De eindverantwoordelijkheid voor communicatie is afhankelijk van het
communicatieniveau.
Op organisatieniveau ligt de eindverantwoordelijkheid voor communicatie bij de
organisatie, op wijk- en buurtniveau bij de projectleider en op het niveau van de
VEiP-organisatie (collectief) draagt de GGD Zuid-Limburg de eindverantwoordelijkheid
3.
Organisatie op diverse communicatieniveaus
Binnen Voor elkaar in Parkstad zijn er drie niveaus waarop de communicatie wordt
georganiseerd: het niveau van de individuele organisaties, het wijk- en buurtniveau en
het VeiP-organisatieniveau (i.c. het collectief)
A. Communicatie op niveau individuele organisaties
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De Voor Elkaar in Parkstad participerende organisaties zetten de eigen
communicatie-uitingen in voor communicatie VEiP / [samen voor elkaar]
Organisatie en financiering door individuele organisaties
B. Communicatie op wijk-/buurtniveau
Gezamenlijke inspanning van verschillende organisaties in de wijk/buurt.
Organisatie: projectleider met ondersteuning door communicatie-adviseur vanuit
projectgroep communicatie
Financiering conform te bepalen verdeelsleutel.
C. Communicatie Parkstad-breed (collectief)
Kennis en ervaring worden samen gedeeld. Daarnaast zijn er gezamenlijke
inspanningen die Parkstad breed zijn of op termijn strategisch Parkstad breed
ingezet worden.
Denk hierbij onder andere aan:
 communicatiestrategie
 huisstijl / woordmerk geschikt voor lokale inkleuring
 virtuele kantooromgeving (incl. toolbox) voor delen kennis en ervaring
 factsheets
 presentaties
 nieuwsbrieven
 format voor communicatiemiddelen (bv flyer, affiche, nieuwsbrief) ten
behoeve van communicatie op wijk-/buurtniveau
 website
 advisering en begeleiding
Structurele verbreding van het draagvlak binnen Parkstad draagt bij aan het
succes van de gezamenlijke inspanning [samen voor elkaar].
Organisatie:projectgroep communicatie
Financiering: collectief op stuurgroepniveau
4.
Rol en taak projectgroep communicatie
De projectgroep communicatie is verantwoordelijk voor de implementatie van de
communicatiestrategie op niveau van de VEiP-organisatie (collectief) en adviseert de
stuurgroep bij communicatie-vraagstukken. Tevens begeleidt zij de communicatie op
wijk-/ en buurtniveau en draagt zorg voor de communicatie vanuit de eigen organisatie.
De projectgroep communicatie VEiP bestaat uit een vaste afvaardiging van
communicatie-adviseurs van de de kernorganisaties uit de stuurgroep VEiP. Afhankelijk
van de ontwikkelingen en/of de agenda kan de samenstelling van de projectgroep
communicatie worden uitgebreid.
taken projectgroep communicatie
 (verder) ontwikkelen, toepassen en bewaken van de communicatiestrategie (incl.
huisstijl)
 advisering en begeleiding van de ontwikkeling van communicatiemiddelen op
collectief-niveau, zoals nieuwsbrieven, presentaties, factsheets en een format
voor de communicatiemiddelen (bv flyer, affiche en nieuwsbrief) op wijk- en
buurtniveau.
 adviseren en begeleiden van de communicatie-aanvragen van wijken/buurten,
gemeenten, etcetera
 realiseren van een virtuele kantooromgeving voor het delen van kennis er
ervaring (incl. toolbox communicatie-uitingen)
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vergroten draagvlak voor VEiP en het informeren eigen achterban door het proactief inzetten van de communicatie-uitingen van de eigen organisatie voor
[samen voor elkaar] / VEiP
advisering stuurgroep bij communicatievraagstukken

samenstelling projectgroep communicatie
- Meander
: Harriët Blaas en Caroline Beaujean
- Sevagram
: Marion Schmitz
- Alcander/Impuls
: Mariska van der Hoek
- gemeente Onderbanken: Nicole Vaessen
- gemeente Heerlen : Hannie Bladt
- gemeente Landgraaf: Edith Thijssen
- GGD Zuid Limburg : Bert Hesdahl (projectleider), Ingrid Hennen (projectondersteuning),
Marianne Quaedvlieg (voorzitter)
Afhankelijk van ontwikkelingen c.q. de agenda kan de projectgroep incidenteel/
structureel worden uitgebreid met de communicatie-adviseurs van andere kernpartners
uit de stuurgroep of gemeenten en/of met een vertegenwoordiger van een
communicatieadviesbureau (i.c. Peter Caris van Caris&Sak).
investering
 10x per jaar overleg met projectgroep communicatie (40 uur incl. reistijd en
voorbereiding)
 activiteiten op niveau van de VEiP-organisatie (collectief) voortkomend uit
afspraken binnen projectgroep (pm)
 ondersteuning communicatie op gemeentelijk, wijk- /buurtniveau of niveau van de
individuele organisatie (pm, omvang investering is afhankelijk van betrokkenheid
van de betreffende organisatie en de aard van de activiteit)
Besluit
1.
De stuurgroep onderschrijft onderhavig voorstel en mandateert de projectgroep
communicatie de voorgestelde rol en taak uit te voeren.
2.

De stuurgroep erkent dat er voor de collectieve communicatie een centraal budget
nodig is waaruit de ontwikkeling van communicatiemiddelen en de ondersteuning
gefinancierd kan worden. Voor de totale projectduur dient hiervoor naar schatting
een bedrag van ongeveer € 50.000 gereserveerd te worden. Een onderbouwende
begroting kan tezijnertijd worden aangeleverd. Bedoeling is om voor de
financiering van de collectieve communicatie de daarvoor in aanmerking komende
subsidie aan te vragen bij de Provincie Limburg. De participerende organisaties
wordt gevraagd om (in afwachting van de eventuele toekenning van deze
subsidie) financieel garant te staan.

Projectgroep communicatie VEiP, 7 maart 2012
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Bijlage i Factsheet
Link: http://samenvoorelkaarparkstad.nl/images/pdf/Factsheet_SVEiP_Parkstad.pdf
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Bijlage j Kenniscarrousels en kennisatelier
Enkele voorbeelden van concrete activiteiten worden verder toegelicht. Een toelichting
van alle activiteiten is te vinden op de website Voor elkaar in Parkstad:
www.samenvoorelkaarparkstad.nl
2013:
 Mantelzorg en informele zorg ondersteund
 Zelfredzaamheidsmatrix
 Aanvulling op de zelfredzaamheidsmatrix voor mensen met een
verstandelijke beperking: de aanvulling op de ZRM voor een doelgroep
waarvoor de ZRM aanvankelijk niet bedoeld was.
 Keten dementiezorg Parkstad: de samenwerking tussen organisaties om de
ketenzorg dementie mogelijk te maken.
 Training eigen kracht en wijkservicepunten: die training is bedoeld voor
medewerkers in de zorg en welzijn en medewerkers van gemeenten. Organisaties
gaan meer werken vanuit de zelfregie van mensen en hun eigen netwerk. De
vraag is wat dat betekent voor de rol van professionals. Zij moeten een balans
zien te vinden in overnemen en overlaten. Ook is er een toelichting op de
ontwikkeling en rol van wijkservicepunten. In Simpelveld, Kerkrade en Heerlen
zijn al wijkservicepunten opgezet. De rol van professionals beperkt zich hier tot
het ondersteunen van vrijwilligers en buurtbewoners bij het organiseren van
activiteiten. Ook kunnen hier andere voorzieningen worden ondergebracht, zoals
een buurtwinkel, prikdienst, of uitvalsbasis van de thuiszorg. Een goed voorbeeld
vormt het dienstencentrum Schandelen in Heerlen, waar de MeanderGroep en
Alcander samenwerken en Alcander de vrijwilligers begeleidt. Buurtbewoners
kunnen hier samen eten en aan activiteiten deelnemen, maar ze kunnen er ook
terecht met vragen over zorg.
 Manifest actief burgerschap: het statement dat je als bestuurder/professional
maakt door zelf te doen wat je ook van de burger vraagt.
 [samen voor elkaar] in de buurt – Landgraaf: uitgangspunt van de
activiteiten in beide buurten: mensen meer met elkaar in contact brengen. Daarbij
is het de bedoeling dat zij ook meer voor elkaar gaan doen. In Oud Nieuwenhagen
hielp de buurtopbouwwerker de buurt met het opzetten van activiteiten, variërend
van buurtmiddagen tot een kerst-inn. Ook werden bulletins in de buurt
uitgebracht. Uiteindelijk bracht dit nieuwe vrijwilligers op de been die iets voor
andere buurtbewoners doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om boodschappen
doen, de hond uitlaten, iemand naar het ziekenhuis brengen, of samen een kop
koffie drinken. In Eikse regelden de verenigingen dit zelf en werd een brochure
uitgebracht met de mogelijkheden die verenigingen bieden. Inmiddels heeft Radar
zich bij [samen voor elkaar] in deze buurten aangesloten en doen mensen met
een verstandelijke beperking hier ook vrijwilligerswerk. Landgraaf wil het project
[samen voor elkaar] in Oud Nieuwenhagen en Eikske uiteindelijk uitbreiden naar
alle buurten in de gemeente.
 Consulent [samen voor elkaar]: (white label) medewerkers van diverse
zorgpartijen die vanuit het contactpunt [samen voor elkaar] in Heerlerheide bij
mensen komen met hulpvragen (keukentafelgesprek). Zij werken intensief samen
om de hulp- of zorgvraag op te lossen.
 Stadsdeelteams in Heerlen: de samenwerkende partijen zijn allemaal in de
Sociale wijkteams vertegenwoordigd. Elk Sociaal wijkteam bestaat uit twee
clusters: een cluster Jeugd en Gezin en een cluster voor volwassenen (inclusief
ouderen). Naast deze twee clusters, die uit generalisten bestaan, is er nog een
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cluster multiproblem. Hierin zijn specialisten werkzaam die veel ervaring hebben
met huishoudens die nagenoeg continu aandacht behoeven.
- De generalisten zijn mensen die bij een huisbezoek snel kunnen inschatten
welke zorg eventueel nodig is. In een aantal gevallen kunnen ze die zorg ook
meteen zelf regelen.
- In gezinnen waar duidelijk sprake is van meerdere, complexe problemen,
kunnen de specialisten van het multiproblem team worden ingezet.
Vroegsignalering
Wonen en zorg: Wonen Zuid licht de rol van deze woningcorporatie toe in
Parkstad. Duidelijk is dat die rol verandert door de vergrijzing en ontgroening.
Wonen Zuid wil graag bijdragen aan een duurzaam systeem dat de
zelfredzaamheid van mensen bevordert. Daartoe moet het woningaanbod meer
worden afgestemd op de vraag van mensen. Zo neemt de vraag naar wonen in
combinatie met zorg toe. In de praktijk betekent dat sloop van verouderde
woningen en nieuwbouw. Bovendien is integrale samenwerking met de gemeente
en partners in de zorg en welzijn vereist.
Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn (Cubigo)
MijnZorg.

2014:
 De wijkpraktijk: ketenzorg in de geestelijke gezondheidszorg:
samenwerken in de directe omgeving van de patiënt met alle betrokkenen (in een
centrum voor gezondheid) met de focus op het begeleiden en behandelen van de
patiënt/cliënt in zijn omgeving. Het gaat om het versterken van de schakels van
samenwerking en ketenzorg tussen basis-, generalistische en specialistische zorg.
Sterke schakels kunnen de zorg dragen
 D’r Durpswinkel: samenwerking tussen de gemeente, de vrijwilligers, Meander
en Impuls
 Samenkomen bij Alcander is een ware Oase!: samenwerkingsproject
Alcander met de stichting Oase, waarin de dagbesteding voor jongvolwassenen
met een beperking gecombineerd wordt met reguliere welzijnsactiviteiten voor
buurtbewoners.
 Ouderen als actief participerende burgers - utopie of realiteit?: de oproep
tot actief burgerschap klinkt steeds vaker en luider. Maar wat is dat eigenlijk, dat
actief meedoen als burger? Deze vraag staat centraal in deze interactieve sessie,
waarin wij met u in discussie gaan over de betekenis van participatie en een kijkje
geven in wat oudere burgers in Parkstad hieronder verstaan en de manier waarop
zij zoal 'meedoen'. Wat betekent participatie voor uw werk als u uitgaat van 'een
oudere burger'?
 Digitaal Wmo-loket
 Open koffie in Hoensbroek: een open en informeel netwerkoverleg tussen alle
maatschappelijke partners in Hoensbroek, geïnitieerd door Zichtbare Schakels van
Meander en Alcander. Vanuit dit overleg zijn diverse nieuwe initiatieven ontstaan
en is de samenwerking binnen Hoensbroek fors verbeterd
 Eigen kracht training
 Voor Elkaar in Voerendaal
 Zelfmanagementprogramma’s voor ouderen: themabijeenkomsten waaraan
thuiswonende 68-plussers kunnen deelnemen, met als doelstelling hen beter op
de komende jaren voor te bereiden en ervoor te zorgen dat zij de regie over hun
leven in eigen hand kunnen houden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
functioneren.
 Werk is de beste zorg!
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Bemoeizorg ouderen: ouderen vanaf 65 jaar worden laagdrempelig aangemeld
via allerlei kanalen, woningbouwcorporaties, familie, buren of hulpverleners die
zich zorgen maken. Meestal betreft het zorgwekkende zorgmijders. Bemoeizorg
gaat invoegend te werk en probeert mensen te motiveren voor een of andere
vorm van reguliere hulp
Zelfsturende gemeenschap Onderbanken vanuit een cliëntperspectief:
Vanuit het perspectief van de burger zelf belicht Jan Janssen als cliëntpanellid
vragen als: hoe ga je om met initiatieven in de kernen als gemeente en GGD ZL
enerzijds en wat doe je anderzijds om de voortgang van de initiatieven te
bevorderen zonder dat je bevoogdend bent naar de inwoners in de kernen?
Plan deskundigheidsbevordering
Uit de schaduw van de ander: er zijn vele vormen van huiselijk geweld. Vaak
zijn het vrouwen die hier slachtoffer van worden en veel vrouwen durven er niet
over te praten of schamen zich dat het juist hen overkomt. Met de groepsgerichte
hulpverlening Uit de schaduw van de ander verwerken slachtoffers hun ervaringen
van huiselijk geweld. Daarnaast leren zij ook om hun eigen kracht te vergroten
om in de toekomst de situatie de baas te blijven
Schotten uit de CVA revalidatie: samenwerking tussen Cicero Zorggroep
(geriatrische revalidatiezorg) en Adelante (medisch specialistische revalidatiezorg)
een pilotaanbod: een revalidatiebehandeling voor CVA-patiënten op maat, volgens
de principes van stepped care en aangeboden binnen de CVA Stepped Care Unit.
Voor patiënten wordt een individueel revalidatieprogramma met de juiste
behandeling op het juiste moment geboden, binnen het continuüm van medisch
specialistische tot geriatrische revalidatiezorg, op één fysieke afdeling
Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg
Minder zorg …. door eigen kracht en slimme hulpmiddelen (Elise)
Triple P-leefstijl: een positief opvoedprogramma leefstijl ten behoeve van
collectieve preventie overgewicht bij kinderen/jongeren. Een interventie waarbij
de Triple P methodiek de basis vormt. De lifestyle interventie is een combinatie
van positief opvoeden, gezonde voeding én beweging
Project regenboog
De verwijsindex
Ketensamenwerking Radar - BJZ en Xonar binnen pilot ouder-kind
Veilig en vertrouwd bij het sociaal wijkteam: samenwerking tussen
organisaties in een wijkteam of multidisciplinair overleg lukt alleen als er
gegevens over burgers gedeeld mogen worden. Hoe regel je de
gegevensuitwisseling en zorg je voor garantie van privacy van de burger? Tussen
Heerlen, Landgraaf en organisaties zijn de afspraken over het delen van
informatie vastgelegd in een convenant; voor burgers is er een
informatiebrochure gemaakt
Wijkpunt Heereveld: het wijkpunt is er voor advies, ontmoeting en
samenredzaamheid samen met het wijkteam. In het wijkpunt kunnen mensen
hun vragen maar ook ideeën aandragen voor de leefbaarheid van hun wijk.
Samenwerking tussen burger en professional staat centraal waarbij de nadruk ligt
op de eigen kracht van de burger
Sociaal wijkplatform Elise: Elise is de ontmoetingsplaats voor de wijk. Hier
treffen buurtbewoners, gemeenten, verenigingen en ondernemers elkaar. Elise is
bedoeld voor iedereen. Jong en oud. Iedereen uit de wijk heeft toegang. Met Elise
kun je hulp vragen en ook hulp bieden. Betaald of vrijwillig. Elise bestaat uit een
internetportaal te gebruiken via een pc en tablet
Boodschappen bus: gemeenschappelijk vervoersproject, waarbij SGL zorgt voor
het materieel (lees rolstoelbus) en Impuls voor de vrijwilligers die als chauffeur
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gaan rijden op deze bus. De bus wordt deels ingezet voor vervoer van cliënten
van SGL uit de regio Parkstad, en deels voor het ‘winkelproject’ van Impuls.
Proeftuin Van Galenstraat: in de Van Galenstraat wonen veel kwetsbare
burgers samen in één flatgebouw
Samenwerking/het bundelen van krachten in de informele zorg:
Ruggesteun biedt in Parkstad ondersteuning aan mantelzorgers (partner,
zoon/dochter, vriend, buur) die in de thuissituatie zorgen voor mensen met
dementie, langdurig zieken, gehandicapten of mensen die stervende zijn.
Project laaggeletterden Landgraaf
Zelfredzaamheid-Matrix: veel instellingen en gemeenten maken de keuze om
de Zelfredzaamheid-Matrix toe te passen, als middel om zicht te krijgen op het
functioneren van cliënten op de belangrijke domeinen van het leven. Gemeenten
krijgen de verantwoordelijkheid voor het organiseren en beheren van zorg voor
een grote groep sociaal kwetsbaren. ZRM-scores leveren een schat aan informatie
en mogelijke gebruiksdoelen op.
Anders oud worden
De werkgroep mixen doelgroepen: deze werkgroep met een groot aantal
zorgaanbieders, welzijnswerk en gemeente Heerlen, heeft in kaart gebracht waar
momenteel dagbesteding (AWBZ-straks WMO) en groepsactiviteiten
(welzijnswerk) plaatsvinden. Tevens hebben we in kaart gebracht in welke
buurten de cliënten wonen. Naar aanleiding daarvan zijn we met elkaar in
gesprek: welke combinaties/clustering is mogelijk? En waar zitten de witte
vlekken?
Aanpak in de scholing sociale netwerk strategieën
Technologie in zorg en welzijn: digitale wijkboulevard: toegang tot digitale
wijkinitiatieven, E-health in de ouderenzorg, digitale hulpverlening voor Radarcliënten
Jeugd in het sociale domein: zorgtrajectbegeleiding jeugd,
jeugdgezondheidszorg: kans voor preventie
Positieve publieke gezondheid: de ontwikkeling, betekenis en kenmerken van
positieve gezondheid voor de publieke gezondheid
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Bijlage k Stand van zaken regionale speerpunten
Speerpunt
Trekkers
Eindproduct
Stand van zaken

Speerpunt
Trekkers
Eindproduct
Stand van zaken

Landelijke lobby
GGD: Fons Bovens, Sander van Kuijk, Heerlen: Dennis
Huurdermans, Sittard-Geleen: Jo Nelissen, Maastricht:
Marie-José Smeets
Inzicht bij landelijke overheid over onrechtvaardigheid
verdeelmodel en voorstel nieuw model dat recht doet aan
zorgproblematiek Limburg
Er is regelmatig contact geweest tussen de Limburgse
vertegenwoordigers en ambtenaren van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en VWS. GGD ZL heeft duidelijke
fouten in het model aan de kaak gesteld en lobbyt voor een
nieuw model. De gesprekken over het gebruik van een
nieuw model zijn nog gaande.
Naar aanleiding van een bezoek in maart 2015 aan de
ministeries van BZK en VWS is er contact met AEF, die
heeft meegewerkt aan het opstellen van het objectieve
verdeelmodel WMO 2015. Het volgende is afgesproken.
De Zuid-Limburgse delegatie belegt op korte termijn een
gesprek. In dit gesprek staat op de agenda:
1.
Het verduidelijken van rollen en afstemmen van
uitgangspunten bij een verdieping op het verdeelmodel.
AEF wil namelijk wel verduidelijkend en begeleidend
optreden, maar begrijpelijkerwijs niet “partij” worden in
vervolgdebatten met de ministeries.
2.
Het toelichten van AEF wat de functie van het model
is en hoe dit is opgezet, rekening houdend met de FVW.
3.
Het begeleiden door AEF van een werkgroepje
(Sander van Kuijk, Dennis Huurderman) dat zich nader
verdiept in de gevoeligheid/robuustheid van het
rekenmodel, o.m. door te kijken hoe bijstelling van cijfers
en/of parameters zou uitpakken. Daarbij kan tevens
gekeken worden naar eventuele verfijning van het model.
Dit wordt verder uitgewerkt in een opzet voor een concreet
traject.

Toetsingskader levensloopbestendige buurt (voorheen
keurmerk)
CZ: Hans Agten, Paulien Haverlach, GGD ZL: Bert Hesdahl,
Bruikbaar toetsingskader om levensloopbestendigheid van
wijken en adequaat voorzieningenniveau te monitoren
Er is een toetsingskader opgesteld, die in een pilotfase
uitgetest zou kunnen worden. Gemeenten hadden
bedenkingen over de meerwaarde van het toetsingskader.
In het overleg bestuurlijke voorbereiding Wmo-VEiP van 4
november is het vermeende gebrek aan meerwaarde voor
een toetsingskader levensloopbestendige buurt besproken.
Gemeenten hebben aangegeven dat er sprake was van
constructief-kritische reflectie op het toetsingskader; het
draagvlak is zeker nog aanwezig. Afgesproken is om op
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korte termijn het instrument aan te passen en toe te
passen bij een zestal visitaties. Bedoeling is om een blik in
elkaars keuken te gunnen en van elkaar te leren. Bert
Hesdahl heeft na consultatie van de gemeenten
geconstateerd dat het draagvlak voor een toetsingskader
niet aanwezig is.

Speerpunt
Trekkers
Eindproduct
Stand van zaken

Herziening protocol
Heerlen: Maud Renders, Nuth: Inge Sillen, GGD ZL: Bert
Hesdahl
Herziend en gevalideerd protocol en adequaat gebruik
ervan
Er is een werkgroep ingesteld samengesteld uit
ambtenaren van diverse gemeenten en een
beleidsmedewerker van Radar. Daar is discussie gevoerd
over het gebruik en de reikwijdte van het protocol in de
praktijk bij het voeren van keuken-tafel-gesprekken.
Daarbij is ook de zelfredzaamheidsmatrix aan bod
gekomen. Na een aantal consultaties met zorgpartijen en
de welzijnsorganisatie is er een nieuw Wmo-protocol 2015
ontwikkeld. In het portefeuillehoudersoverleg Wmo is
besloten dit protocol voor alle Wmo-indicaties in Parkstad
te gebruiken.

Speerpunt
Trekker
Eindproduct
Stand van zaken

Wijkteams
Stichting Robuust: Monique Lemmens
Voorstel over vormgeving van wijkteams in de Veip-regio
In een tweetal bijeenkomsten is de opzet van wijkteams
besproken: het ZoWel model van CZ en “sociale wijkteams”
voor de stadsdeelteams gemeente Heerlen. Er bestaat
discrepantie op een aantal vlakken. Er is afgesproken de
verschillen in de achterban te bespreken en te bekijken in
hoeverre overeenstemming over één concept kan worden
bereikt. CZ is bereid om grotendeels de opzet van de
gemeente te volgen. Afgelopen december zal er binnen de
gemeente besluitvorming van de portefeuillehouders
plaatsvinden over de opzet. Een afspraak tussen
afgevaardigde gemeente en CZ ter verdere afstemming is
in voorbereiding.

Speerpunt
Trekkers
Eindproduct

Afbouw zzp/verzorgingshuizen
Stichting Robuust: Paul Konings, GGD ZL: Bert Hesdahl
Beeld van de consequenties van de afbouw van
verzorgingshuizen voor zorgpartijen en het gemeentelijke
gezondheidsbeleid. Aanbevelingen aan betrokken partijen.
Parkstad Limburg heeft opdracht gegeven tot het doen van
onderzoek naar woonzorgplanning in Parkstad. Daarbij
wordt het zorgvastgoed, zorgwoningen en –voorzieningen
in kaart gebracht:

Stand van zaken
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Geografische spreiding
Demografische ontwikkelingen
Zorgaanbieders en ziektelast
Vastgoedontwikkeling bij zorgaanbieders.
Vanuit de werkgroep zijn aanvullende vragen vanuit
zorgperspectief gesteld die mogelijk door de onderzoekers
vanuit de nu beschikbare bronnen beantwoord kunnen
worden. Er is overleg geweest met de onderzoekers en
opdrachtgever om aanvullende informatie te krijgen. De
informatie uit dit onderzoek dat in januari 2014 is
afgerond, kan namelijk mede gebruikt worden voor het
formuleren van het regionale zorgbeleid. Parkstad Limburg
en zorgpartijen hebben dit verder opgepakt.

Speerpunt
Trekkers
Eindproduct

Stand van zaken

Speerpunt
Trekkers
Eindproduct

Stand van zaken

Mantelzorgondersteuning: ontwikkeling netwerk informele
zorg Parkstad
CIZOP: Angèle van Kasteren, Heerlen: Manon Souren, GGD
ZL: Bert Hesdahl
Eind 2012 is, ten behoeve van de ontwikkeling van een
netwerk voor informele zorg, een projectprojectplan
geschreven. Het doel van dit plan is om de formele en de
informele zorg en de informele zorg onderling te verbinden
op gemeentelijk en indien mogelijk op sommige
deelgebieden op Parkstad niveau. Dit alles met als doel om
op een efficiënte en kwalitatief goede manier continuïteit
van zorg en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers en
zorgvragers in Parkstad. In een eerder stadium is dit plan
besproken in de stuurgroep WMO van Parkstad en
inhoudelijk als waardevol en noodzakelijk betiteld. Er wordt
een provinciale startsubsidie gevraagd om een
netwerkorganisatie op te starten met een regionale aanpak
mantelzorgondersteuning en ontwikkeling informele zorg.
Er is een projectplan geschreven Ontwikkeling netwerk
informele zorg Parkstad. Een coproductie van de
gemeenten, de partners van VEiP en informele zorg. Dit
plan is bij de provincie ingediend voor een startsubsidie van
een jaar. De provincie heeft deze subsidieaanvraag
afgewezen.

Zelfredzaamheidmatrix (ZRM)
GGD ZL: Michel Limpens, Bert Hesdahl, kerngroep ZRM:
Radar, MEE, Xonar, Heerlen, Alcander, Huis voor de Zorg
De ontwikkeling van een ZRM die voor meerdere
doelgroepen in het sociale domein te gebruiken is, de
coördinatie en sturing op het juist gebruik van de ZRM in
Zuid-Limburg, de ontwikkeling van een expertisecentrum
ZRM
In een expert meeting in juni 2014 is er draagvlak
opgehaald bij de gemeenten en betrokken organisaties in
Zuid-Limburg. Op basis van dit draagvlak en gezamenlijke
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ambitie zijn er een kerngroep en een aantal werkgroepen
ingesteld. Deze zijn aan de slag gegaan rondom de
thema’s: arrangementen en interventies, databeheer,
doorontwikkeling doelgroepen, expertisecentrum en
gebruik en scholing. Elke werkgroep heeft een advies
opgeleverd, dit wordt in een integraal advies aan de
gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in ZuidLimburg aangeboden. Voor medio 2015 wordt een tweede
expert meeting georganiseerd. De kennis en ervaring met
de ZRM willen de kernpartners bundelen in een
expertisecentrum ZRM.
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Bijlage l De levensloopbestendige buurt als ijkpunt
Voor elkaar in Parkstad
De ontwikkeling van een keurmerk voor zorginnovaties en de levensloopbestendige buurt
De stuurgroep heeft een document opgeleverd, genaamd “Convenant Voor Elkaar in Parkstad”,
waarin de gedeelde uitgangspunten van alle betrokken partijen staan benoemd.
Binnen de regio zijn negen gemeenten actief. Deze gemeenten draaien verschillende pilots, waarbij
het uitgangspunt is om slimmer gebruik te maken van bestaande voorzieningen, meer regie bij de
burgers zelf te leggen en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor problemen. Centraal persoon bij
alle pilots is het ‘wijkgezicht’. Vanuit alle pilots worden verschillende producten opgeleverd, die worden
verzameld in een ‘toolbox’. Het wijkgezicht kan hiervan gebruik maken binnen de eigen wijk.
Wens
Een keurmerk ‘goud/ zilver/ brons project’ voor het project indien het aan de criteria van Voor
Elkaar in Parkstad voldoet.
Zorginnovaties (bv. op het gebied van samenwerking, interventies, methodiekontwikkeling,
activiering van burgers, ict-toepassingen, financiering, etc.) worden op basis van objectieve
criteria op effectiviteit getoetst.
1. Een keurmerk ‘levensloopbestendige buurt’, welke de rol van aanjager van innovatie vervult.
Een buurt verwerft een keurmerk als er op een aantal indicatoren van
levensloopbestendigheid positief gescoord wordt.
Beide keurmerken zijn een gemeenschappelijk product van patiënten, gemeenten en verzekeraar. Zij
zijn verenigd in de stuurgroep. Door middel van een checklist wordt bepaald of een project aan
gestelde (smart-)criteria voldoet. Een project kan scoren op verschillende niveaus, te verdelen naar
brons, zilver, goud. De som van het aantal positief beoordeelde projecten in een wijk leidt tot een
wijkkeurmerk. Het keurmerk dient geen keurslijf te zijn, maar een stimulans om bij te dragen aan de
doelstelling van Voor Elkaar in Parkstad.
Met het invoeren van een keurmerk voor de projecten en voor de wijk bereiken we:
 Uniformiteit: helderheid voor verzekerden en inwoners
 Basis: trots
 Minder vrijblijvendheid
 Competitie: aanjager nieuwe initiatieven
 Input voor de inkoop van CZ en de gemeenten

Vragen
Keurmerk voor de projecten:
1. Welke objectieve criteria worden door de stuurgroep onderschreven?
2. Hoe kan de uitslag van de score (op alle onderdelen) het best vertaald worden (in 2, 3 of 5puntsschaal)?
3. Welke onderverdeling in brons – zilver – goud kan gemaakt worden?
4. Hoe wordt een keurmerk toegekend?
Keurmerk voor de buurt:
1. Bij hoeveel goedgekeurde projecten kan een wijkkeurmerk worden toegekend?
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2. Hoe wordt hiermee rekening gehouden met de classificatie brons – zilver – goud?
Proces
Op de volgende aandachtsvelden worden de buurten beoordeeld:
•
Wonen
•
Voorzieningen
•
Welzijn/recreëren
•
Zorg
•
Toegankelijkheid
•
Coördinatie
•
Cultuur
Op elk item kan worden gescoord met een cijfer:
1 = geheel niet op orde / geen plannen zichtbaar
2 = geheel niet op orde / wel zichtbare plannen
3 = eis in realisatiefase / deels op orde
4 = eis op hoofdlijnen gerealiseerd / grotendeels op orde
5 = eis conform wenselijke situatie / geheel op orde
De meting wordt gedaan door een visitatieteam dat geformeerd wordt uit de deelnemers van de
stuurgroep VEiP. Een visitatieteam bestaat uit:
 Onafhankelijk voorzitter visitatieteam, bijv. afvaardiging stuurgroep VEiP
 Lid namens gemeentes
 Lid namens zorgvrager, klantperspectief
 Lid namens zorgverzekeraar
 Lid namens zorgaanbieders
 Lid namens welzijnsaanbieder.
De afvaardiging is nader te bepalen door de gemeente vanuit het wijkperspectief. Dit betreft met name
de afvaardiging vanuit de zorgaanbieder(s) en welzijnswerk. Dat betekent dat er per visitatie een per
gemeente verschillend team is samengesteld.
Uitwerking keurmerk projecten
1. Welke objectieve criteria worden door de stuurgroep onderschreven?
Doelen
Algemene doelstelling (conform projectplan):
Optimalisering van het functioneren en de kwaliteit van leven van ouderen door het realiseren van een
samenhangend, sluitend en op maat toegesneden ondersteuningsaanbod waarin partners op het
terrein van (preventieve) zorg, welzijn, wonen en financiering op een innovatieve manier
samenwerken.
Daarnaast worden in het transitieplan de volgende doelen van Voor Elkaar in Parkstad benoemd:
 Initiatief moet bijdragen aan (een van) de doelstellingen van Voor elkaar in Parkstad.
 Organiseren van het samenwerkingsproces in de regio;
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Maatschappelijk belang en dat van de burgers moet boven het belang van de
individuele organisatie(s) gesteld worden;
o Innovatief samenwerken, elkaar inspireren en verbindingen zoeken en
aangaan tussen mensen, sectoren en middelen.
Verandering (transitie) van wonen, zorg en welzijn o.b.v. de maatschappelijke
ontwikkelingen.
o Ouderen in kwetsbare positie tijdig opsporen;
o Ouderen en mensen met beperking beter ondersteunen, zodat zij langer
zelfstandig in eigen buurt kunnen blijven wonen. Actieve burgers die contact
met anderen hebben. Een levensloopbestendige buurt.
Resultaat: kwaliteit van leven neemt toe, zorgvraag neemt af.;
o Woningaanbod afgestemd op de vraag. Ook welzijns- en
servicevoorzieningen naar wens van burgers;
o Een zelfsturende gemeenschap: burgers betrekken bij oplossing;
o Toewerken naar betaalbare, doelmatige en toekomstbestendige zorg.
o



Voorwaarden
In het convenant worden de volgende voorwaarden benoemd:
 Biedt het een oplossing voor de huidige versnippering en complexiteit binnen het stelsel voor
zorg en maatschappelijke ondersteuning?
 Betreft het slimmer gebruik van bestaande voorzieningen (en niet uitbreiding van huidige
voorzieningen)?
 Staat de zelf- en samenredzaamheid/ de vraag van de burger centraal?
 Bevordert het dat de regie meer bij de burger zelf komt te liggen?
 Betreft het een project waarin gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen voor bestaande
problemen? Samenwerking.
 Draagt het project bij aan een of meerdere van de volgende ambities:
 Het op maat bieden van integrale (voor)zorg op basis van integrale financiering en
indicatiestelling
 Het creeeren van een stelsel gebaseerd op samenwerking, synergie en vertrouwen
 Het bevorderen van kwaliteit, innovatie en doelmatigheid i.p.v. omzetmaximalisatie
 Het verleggen van de focus op zorg naar voorzorg
 Het versterken van de zelfzorgvermogens van burgers
o Preventie
o Mantelzorgondersteuning – informele zorg (familie, vrienden, burgers,
(vrijwilligers)organisaties)
o Eenvoud en toegankelijkheid
Vanuit het transitieplan kunnen bovenstaande voorwaarden alsvolgt worden aangevuld:
 Betreft het de doelgroep ouderen in een kwetsbare situatie of mensen met een beperking?
 Bevordert het de samenwerking en de afstemming tussen verschillende partijen?
 Betreft het een integraal aanbod van zorg én voorzieningen?
 Leidt het tot een betere ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking, waardoor
de zorgvraag afneemt en de kwaliteit van leven toeneemt?
 Wordt er gebruik gemaakt van initiatieven en structuren van innovatie die er al zijn?
 Draagt het bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van de doelgroep? Is de behoefte van
de oudere of burger met beperkingen leidend?
 Is er sprake van een positieve evaluatie?
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Geeft het project antwoord op een maatschappelijk vraagstuk?

Praktische indeling op basis van het convenant en het transitieplan
1. Samenwerking
 Is er sprake van een link tussen het stelsel voor zorg en maatschappelijke
ondersteuning? Betreft het een integraal aanbod?
 Wordt er door partijen samengewerkt? Is er sprake van afstemming?
 Is er sprake van samenwerking tussen partijen, gebaseerd op synergie en
vertrouwen?
 Is er sprake van integrale zorg o.b.v. integrale financiering en indicatiestelling?
 Wordt er gebruik gemaakt van bestaande initiatieven en structuren?
 Dient het project het maatschappelijk belang?
2. Inhoud
 Is de doelgroep ouderen in een kwetsbare situatie of mensen met een beperking?
 Is er sprake van slimmer gebruik van bestaande voorzieningen i.p.v. uitbreiding van
huidige voorzieningen?
 Staat de zelf- en samenredzaamheid/ vraag van de burger centraal?
 Ligt de focus op voorzorg i.p.v. zorg?
 Wordt er gestuurd op het zelfzorgvermogen van burgers (bv. preventie,
mantelzorgondersteuning)
 Is er sprake van een betere ondersteuning van de doelgroep, waardoor de zorgvraag
afneemt en de kwaliteit van leven toeneemt?
Aanvullingen vanuit Meander
Door de zorgaanbieder Meander is een voorstel neergelegd om de levensloopbestendigheid van de
buurt te bepalen. Door middel van een vragenlijst kan door een visitatieteam een kwalitatieve analyse
worden uitgevoerd. De vragenlijst bestaat uit 7 aandachtsvelden:
 wonen
 voorzieningen
 welzijn/ recreëren
 zorg
 toegankelijkheid
 coordinatie
 cultuur
Objectieve criteria (10 onderdelen) op basis van doelen en voorwaarden


De doelgroep is (kwetsbare) ouderen of mensen met een beperking

ja = 10 punten; nee = 0 punten.



Binnen het project staat de behoefte van de doelgroep centraal

ja = 10 punten; nee = 0 punten.



Binnen het project wordt gestuurd op het zelfzorgvermogen van de doelgroep en haar
mantelzorg.

ja = 10 punten; deels ja, deels nee = 5 punten; nee = 0 punten.
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De focus van het project ligt op voorzorg (preventie, maatschappelijke ondersteuning,
informele zorg, etc.), in plaats van zorg.

ja = 10 punten; deels ja, deels nee = 5 punten; nee = 0 punten.



Samenwerking: het project is sectoroverschrijdend.
1 partij = 0 punten;
2 partijen = 2 punten;
3 partijen = 5 punten;
4 partijen = 8 punten;
≥5 partijen = 10 punten.



Coordinatie en toegankelijkheid: er is sprake van een regiestructuur, waardoor de burger op
één plek terecht kan met zijn vragen.

ja = 10 punten; deels ja, deels nee = 5 punten; nee = 0 punten.



Het project is infrastructuur versterkend.
 Uitgaande van de aandachtsgebieden wonen, voorzieningen, welzijn en zorg:
Richt het project zich op de genoemde aandachtsgebieden?
nee = 0 punten;
1 aandachtsgebied = 4 punten;
2 aandachtsgebieden = 8 punten;
≥3 aandachtsgebieden = 10 punten.



Het project beoogd een verbetering van het huidig aanbod en geen uitbreiding van het huidig
aanbod.
ja = 0 punten; nee = 10 punten.



De resultaten zijn meetbaar.
 Zijn de (gewenste) eindresultaten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch, tijdgebonden) omschreven?
ja = 10 punten; deels ja, deels nee = 5 punten; nee = 0 punten.



Het project is kostenefficiënt (kosten-baten analyse)/ de verwachting is dat het project
kostenefficiënt is (positieve business case).
 ja = 10 punten; deels ja, deels nee = 5 punten; nee = 0 punten.

2. Hoe kan de uitslag van de score (op alle onderdelen) het best vertaald worden (in 2, 3 of
5- puntsschaal)?
Zie bovenstaand: is per vraag bepaald o.b.v. verdeling. Per vraag is bepaald of het een dichotome
vraag is (enkel ja/nee optie) of dat er sprake moet zijn van meerdere keuzes (danwel in een 3- of 5puntsschaal).
3. Welke onderverdeling in brons – zilver – goud kan gemaakt worden?
In totaal zijn er, op basis van de onderverdeling zoals hierboven weergegeven, 100 punten te
vergeven. Omdat het primaire doel van het keurmerk is om te stimuleren, wordt voorgesteld om een
evenredige verdeling te maken. Dit betekent dus dat een project altijd in aanmerking komt voor een
keurmerk, waarin ‘brons’ de laagste score is en ‘goud’ het hoogste. De verdeling is arbitrair: <33
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punten geeft het keurmerk brons, 33-66 punten is het keurmerk zilver en >66 punten leidt tot het
keurmerk goud.
4. Hoe wordt een keurmerk toegekend?
Een keurmerk wordt aangevraagd door de projecteigenaar. Zij dienen zichzelf actief aan te melden.
Het scoren op de vastgestelde criteria wordt in eerste instantie uitgevoerd door het wijkgezicht,
oftewel de verantwoordelijkheid voor het aanmelden en het scoren wordt in de wijk zelf neergelegd.
Een delegatie van zorgvragers, gemeenten en de verzekeraar zal de score toetsen.

Uitwerking wijkkeurmerk
Er wordt voorgesteld het wijkkeurmerk te koppelen aan de keurmerken voor de projecten. Dit betekent
dat het wijkkeurmerk laat zien in hoeverre de wijk zich inzet voor innovatieve projecten, die voldoen
aan de uitgangspunten van Voor Elkaar in Parkstad. De reden hiervoor is tweeledig:
 De projecten worden beoordeeld op basis van objectieve criteria. Door de beoordeling van de
buurt hierop aan te laten sluiten, wordt een objectief en eenduidig wijkkeurmerk neergezet;
 Bij de inkoop door de zorgverzekeraar/ zorgkantoor wordt niet ingekocht op wijkniveau, maar
kan wel rekening worden gehouden met de uitkomsten van projecten.
Tot slot is het belangrijk om te realiseren dat een wijkkeurmerk dus niet automatisch hoeft te
betekenen dat alle activiteiten die in de buurt plaatsvinden ook voldoen aan de gestelde criteria.
1. Bij hoeveel goedgekeurde projecten kan een wijkkeurmerk worden toegekend?
Een project kan het predicaat brons, zilver of goud verdienen. Om op een eenvoudige wijze de
koppeling te maken naar een wijkkeurmerk, worden deze termen omgezet.
Brons = 1
Zilver = 2
Goud = 3
Vervolgens wordt er per wijk een optelling gemaakt. Een wijk met 5 bronzen projecten krijgt dus
dezelfde score als een wijk met een gouden en een zilveren project.
Een wijkkeurmerk laat zien hoe toekomstbestendig de buurt is en in hoeverre daaraan wordt
bijgedragen door het uitvoeren van innovatieve projecten, die bijdragen aan de gestelde doelstellingen
van Voor Elkaar in Parkstad.
Facts:
Omdat de omvang van een wijk erg kan verschillen,
Grootste wijk Nederland: Vleuten-De
wordt hiermee rekening gehouden bij het toekennen
Meern 45.000 inwoners
van het wijkkeurmerk. De inschatting is dat de
Kleinste wijk (kerkdorp) Nederland:
wenselijke score voor een gemiddelde wijk met
Persingen 89 inwoners
10.000 inwoners 5 zilveren projecten is. Dit betekent
Meeste wijken tussen de 5000 en
een wenselijke score van 10. Dan kan er worden
20.000 inwoners.
gesteld dat het een innovatieve, en dus
toekomstbestendige wijk is.
Deze inschatting leidt tot de volgende verdeelsleutel:
Aantal inwoners
Wenselijke score
5000
5
10.000
10
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15.000

15

Bijbehorende formule: wenselijke score = aantal inwoners/ 1000.
Hoe kleiner de wijk (oftewel, hoe minder inwoners), hoe minder punten er behaald dienen te worden.
Wel geldt voor alle wijken, ook die minder dan 2000 inwoners hebben, een wenselijke score van 2
punten. Daarnaast wordt bepaald dat een score van 15 punten sowieso moet leiden tot een
wijkkeurmerk, ook wanneer het een wijk betreft met meer dan 15.000 inwoners.
Er wordt voor gekozen om de punten van een project een beperkte periode te laten gelden, namelijk
voor 5 jaar. Dat betekent dus dat een wijk moet blijven doorontwikkelen om het wijkkeurmerk te
behouden.
Bovenstaand voorstel kan ook nog verder worden uitgewerkt, waarbij er ook voor het wijkkeurmerk
wordt gewerkt met een classificatiesysteem. Dit kan ook brons – zilver – goud zijn, maar er kan ook
gekozen worden voor andere termen, bv. voldoende – goed – excellent. Door gebruik te maken van
deze opbouw ontstaat er een stimulans voor wijken om te verbeteren.
Hoe kleiner de wijk, hoe kleiner ook de afwijking van de wenselijke score mag zijn. De formule die
hiervoor kan werken is:
Marge (y) = wenselijke score (x) met een variatie van (aantal inwoners (z) /2000).
Ter illustratie:
Aantal
Wenselijke
Marge
Brons/
Zilver/
Goud/
inwoners (z)
score (x)
(y)
Voldoende
Goed
Excellent
z
x
y
< x-y
> x-y
> x+y
≤ x+y
≤ 2000
2
1
1
2-3
>3
5000
5
2,5
1-2
3-7
>7
10.000
10
5
1-4
5-15
> 15
≥ 15.000
15
7,5
1-7
8-22
>22

2. Hoe wordt hiermee rekening gehouden met de classificatie brons – zilver – goud?
Sowieso zijn de keurmerken voor de projecten en voor de wijken onlosmakelijk met elkaar verbonden,
omdat de uitkomst van de score voor de projecten leidt tot een wijkkeurmerk. Maar het is niet precies
te herleiden hoe een wijk aan zijn keurmerk komt. In onderstaand voorbeeld scoren wijk A en B
beiden voor een zilveren/ goed wijkkeurmerk. Echter in wijk A is dit gebaseerd op 3
(boven)gemiddelde projecten. In wijk B is dit gebaseerd op 5 projecten met gemiddeld een lagere
score.
De score wordt dus bepaald door de mate waarin de projecten voldoen aan de criteria en/ of door het
aantal gestartte projecten. Er is hiervoor gekozen omdat het hoofddoel ook tweeledig is, namelijk dat
er nieuwe initiatieven worden gestart die voldoen aan de gestelde criteria binnen Voor Elkaar in
Parkstad.
Voorbeeld
Project keurmerk

Project 1
Project 2

Wijk A – 10.000
inwoners
zilver
2
zilver
2

Wijk B – 15.000
inwoners
brons
1
brons
1

Wijk C – 30.000
inwoners
zilver
2
zilver
2

Wijk D – 500
inwoners
zilver
2
zilver
2
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Project 3
Project 4
Project 5

goud
n.v.t.
n.v.t.

3

zilver
brons
goud

2
1
3

brons
brons
brons

1
1
1

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Wijkkeurmerk
Totaal punten
Aantal inwoners
Wenselijke score
Wijkkeurmerk

Wijk A
7
10.000
10
Zilver/ Goed

Wijk B
8
15.000
15
Zilver/ Goed

Wijk C
7
30.000
15
Brons/
Voldoende

Wijk D
4
500
2
Goud/ Excellent
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Bijlage m Effectevaluatie

Onderzoek Samen voor Elkaar
Aanleiding
Op wijk- en buurtniveau worden diverse initiatieven ondernomen om de zorg en
ondersteuning van ouderen te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om initiatieven op het
gebied van wonen (bijv. praktische hulp bij klussen in huis), welzijn (bijv. buurthulp) en zorg
(bijv. mbt de thuiszorg). Op deze manier wordt ernaar gestreefd dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig in hun eigen vertrouwde buurt kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van
leven.
Doel van het onderzoek ‘Samen voor Elkaar’ is om te kijken in hoeverre deze initiatieven in
de wijk ook daadwerkelijk de gezondheid, de zelfredzaamheid, het welzijn en de kwaliteit van
leven van ouderen beïnvloeden.
Doelgroep van onderzoek
Zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder. Om een goed beeld te krijgen van de
gezondheidssituatie en ondersteuningsbehoeften van ouderen in de wijk is het van belang
dat zowel mensen met als zonder gezondheidsproblemen deelnemen aan het onderzoek.
Hoe komt men aan de gegevens van ouderen die zijn benaderd voor deelname?
We hebben een aantal wijken geselecteerd in Parkstad. Op basis van het cliëntenbestand
van zorgverzekeraar CZ is willekeurig een aantal zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar
of ouder geselecteerd uit deze wijken.
NB Deelnemen aan het onderzoek heeft geen invloed op te ontvangen zorg of
ondersteuning.
Opzet van het onderzoek
Deelname betekent dat een telefonisch interview wordt afgenomen op een tijdstip dat de
deelnemer goed uitkomt. De telefonische interviews worden uitgevoerd door enquêtrices van
de Universiteit Maastricht. Indien iemand liever niet via een telefonisch interview deelneemt,
dan zijn er twee alternatieve manieren om deel te nemen. Eerste alternatief is deelnemen
door het invullen van een schriftelijke vragenlijst en kosteloos terugsturen naar de
onderzoekers. Tweede alternatief is dat iemand langskomt voor een thuisinterview. De
vragen die worden gesteld gaan over de gezondheid, de zelfredzaamheid, het welzijn, het
zorggebruik, woonsituatie en de kwaliteit van leven van deelnemers.
In de loop van de tijd vinden in de wijk diverse initiatieven plaats op het gebied van de zorg
en ondersteuning voor ouderen. Om veranderingen in de situatie van ouderen vast te
kunnen stellen is het noodzakelijk dat we deelnemers gedurende langere tijd volgen.
Vandaar dat we deelnemers in 2013 en in 2014 nog eens vragen om een aantal vragen te
beantwoorden. Een deelnemer kan op ieder moment tijdens het onderzoek besluiten om
zijn/haar medewerking stop te zetten zonder opgave van reden.
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Stand van zaken onderzoek najaar 2012
De geselecteerde ouderen hebben in juli 2012 per post een uitnodiging ontvangen om deel
te nemen aan het onderzoek. De mensen die nog niet hebben gereageerd worden
persoonlijk uitgenodigd om alsnog deel te nemen.
Wat wordt met de resultaten gedaan?
Op basis van de resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan aan onder
meer gemeenten, welzijnsinstellingen, zorginstellingen en welzijnsinstanties. Op basis van
de aanbevelingen kan ervoor worden gezorgd dat het aanbod van zorg en ondersteuning
voor ouderen in de buurt goed (blijft) aansluit(en) bij de behoeften van ouderen.
De mening en ervaringen van ouderen zijn een belangrijk aanknopingspunt voor beleid.
Naarmate meer ouderen meedoen aan het onderzoek kunnen beter onderbouwde adviezen
worden gegeven aan onder meer welzijnsinstanties, zorgverzekeraars en gemeenten over
de ondersteuning van ouderen in de wijk!
Partijen die het onderzoek ondersteunen
Het onderzoek wordt ondersteund door verschillende partijen die direct of indirect werkzaam
zijn op het terrein van de zorg en ondersteuning van ouderen in de buurt:
Gemeenten in Parkstad
GGD Zuid Limburg / Academische Werkplaats
Huis voor de Zorg
ANBO, Huis voor de Zorg, KBO, PCOB en SZL
MeanderGroep Zuid-Limburg
Sevagram
Robuust, stichting Beyaert
Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg
MEE Zuid-Limburg
Radar
Mondriaan
Welzijnsorganisatie Alcander / Impuls
Atrium Medisch Centrum
Cicero Zorggroep
Zorgverzekeraar CZ
Woningcorporatie Wonen Zuid
Academisch Centrum voor ZorgInnovatie (ACZIO)
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht, Vakgroep Health Services
Research (www.maastrichtuniversity.nl/hsr). Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het
Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw (www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl)
Mantelzorgers
Mantelzorg is een wezenlijk onderdeel van de zorg en ondersteuning van ouderen. We
vragen deelnemers daarom ook om de contactgegevens van hun mantelzorger, zodat we
hem/haar kunnen benaderen met de vraag om ook deel te nemen aan het onderzoek. De
mantelzorger is de persoon in het leven van iemand waar hij/zij het makkelijkst op terug kan
vallen voor hulp of ondersteuning bij zaken in het dagelijks leven. Het gaat om vrijwillige,
onbetaalde hulp of ondersteuning. Het gaat niet alleen om zorgtaken maar bijvoorbeeld ook
om het halen van de boodschappen, of het doen van klusjes in huis.
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Overige vragen
Voor overige vragen over het onderzoek Samen voor Elkaar kan contact worden opgenomen
met de onderzoekers:
dr. Nathalie Janssen, Universiteit Maastricht
nathalie.janssen@maastrichtuniversity.nl (ma t/m do 9u-17u)
043 - 388 1973 (ma t/m do 9u – 17u)
Suus Koene, Universiteit Maastricht
s.koene@maastrichtuniversity.nl
043 - 388 1727
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Bijlage n Onderzoek Huis voor de Zorg
Projectplan VEiP 2.0 – 2014 / 2015
Voor Elkaar in Parkstad vanuit cliëntenperspectief – Versie november 2014
Projectgroep

Drs. Jo Maes (Bestuurlijk verantwoordelijke) Directeur Huis voor de Zorg
Alke Haarsma, MA (Projectleider en -uitvoerder) Onderzoeker en medewerker Stichting Tysi
Dhr. Jan Janssen (Projectadviseur) Oudere burger, woonachtig in regio Parkstad
Inleiding

De rol van de cliënt, en in bredere zin die van de burger, is aan het veranderen. In
Nederland, maar ook in andere westerse landen is actief burgerschap al enige tijd een
belangrijk speerpunt van beleid. Actief burgerschap houdt in dat burgers het recht hebben
om te beslissen over hun eigen leven, maar tegelijkertijd verantwoordelijkheid dienen te
nemen voor zichzelf, de mensen om hen heen en de maatschappij waar zij deel van
uitmaken. De beleidsmatige focus op actief burgerschap uit zich in Nederland voornamelijk
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die sinds 2007 operationeel is en
uitgevoerd wordt door gemeentes. Op 1 januari 2015 kantelt de Wmo van
compensatieplicht naar maatwerkvoorziening, onder het motto ‘iedereen doet mee’,
waarbij de eigen mogelijkheden van burgers en hun netwerk, zoals familie en buren,
uitgangspunt zijn: “De eigen kracht van de burger en zijn netwerk komen meer centraal te
staan, met oog voor wat iemand zelf kan”.
Voor Elkaar in Parkstad
Sinds begin 2012 is onder leiding van de Gemeente en GGD het project ‘Voor Elkaar in
Parkstad [samen voor elkaar]’ (VEiP) opgestart in twee pilotbuurten: Gemeente
Onderbanken en stadsdeel Heerlerheide. Binnen deze buurten worden voorbereidingen
getroffen voor de overgang van de oude naar de nieuwe Wmo per 1 januari 2015. Actief
burgerschap raakt het hart van dit project, het doel van de pilot in Onderbanken is om de
overgang te maken van sturing vanuit de gemeente naar een zelfsturende gemeenschap.
Het doel van de pilot in Heerlerheide is door middel van de methodiek van de zogenaamde
keukentafelgesprekken samen met burgers op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen die
bijdragen aan hun participatie in de samenleving.
VEiP 2.0 Portretten
De gevolgen van de beleidsfocus op actief burgerschap zullen met de kanteling van de Wmo
per 1 januari 2015 op korte termijn merkbaar worden voor burgers. Maar tot op heden is
nog weinig aandacht geweest voor het perspectief van burgers zelf. Wat verstaan zij zelf
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onder actief burgerschap? Wat zijn hun ervaringen en verhalen? Wat vinden zij van de
veranderingen in de zorg? Het is belangrijk om hier juist aandacht aan te besteden omdat de
rol van burgers cruciaal is voor het slagen van het beleid m.b.t. actief burgerschap. Zodat de
gemeente en andere partijen hierop kunnen inspelen.
De doelstelling van VEiP 2.0 is om de ervaringen en verhalen te verzamelen van burgers
woonachtig in Onderbanken en Heerlerheide. 20 individuele interviews vinden plaats met
burgers die in aanraking zijn (geweest) met de VEiP. Als inclusiecriteria gelden de volgende:
de respondenten zijn ouder dan 65 jaar, wonen in de pilotgebieden Onderbanken en
Heerlerheide en participeerden danwel participeren in de activiteiten die daar vanuit VEiP
hebben plaatsgevonden danwel plaatsvinden. De respondenten zijn gemotiveerd om deel te
nemen. Er worden geen exclusiecriteria toegepast.
Product
Deze verhalen en ervaringen worden gebundeld als een digitale publicatie met een reeks
portretten van burgers woonachtig in Onderbanken en Heerlerheide, ten dienste van
beleidsmakers en professionals werkzaam in zorg en welzijn.
Proces van de studie
Fase 1 (2 maanden): Voorbereiding
- Voorstel finetunen en afstemming met GGD (Fons Bovens en Bert Hesdahl)
Fase 2 (5 maanden): Reeks interviews
- Interviewleidraad gereedmaken
- Interviewdeelnemers werven en benaderen (bijvoorbeeld via onderzoekspartner Jan
Janssen, de activiteiten in Onderbanken of Katholieke Bond voor Ouderen) en
informeren
- Interviews afnemen
Fase 3 (3 maanden): Rapportage
- Verhalen en ervaringen bundelen in een digitaal portrettenboek
- Presentatie van het portrettenboek bij het netwerk van Voor Elkaar in Parkstad
- Artikel / persbericht / opiniebijdrage schrijven en insturen
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Planning
2014
10

2015
11

12

1

2

3

4

5

6

7

Fase 1 Voorbereiding
Fase 2 Interviews
Fase 3 Rapportage en disseminatie
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Bijlage o Memo continuering
Memo
Aan
Afschrift aan
Van
Onderwerp
Datum

bestuurlijke voorbereiding Wmo-VEiP
Bert Hesdahl
continuering VEiP
29 januari 2015

Algemeen
Voor elkaar in Parkstad (VEiP) is gestart als een vervolg op GOUD, gezond oud worden,
een instrument voor vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen. De vraag was
namelijk: als de huisarts kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen heeft opgespoord wat
kunnen we dan voor deze groep doen? In het transitieprogramma ‘Integrated Senior
Services’ van het Nationaal Programma Ouderen, waarvan VEiP onderdeel is, is het
antwoord op deze vraag nader uitgewerkt. Het ging daarbij om een integrale kijk op en
aanpak van het vraagstuk van kwetsbaarheid bij ouderen in de volle breedte. Onderdeel
daarvan was het realiseren van levensloopbestendige buurten. In het convenant is het
commitment van partijen en in het transitieplan 2.0 zijn de initiatieven vastgelegd.
De Wmo-transitie binnen gemeenten was al snel het vliegwiel waardoor er vele
experimenten rondom samenwerking, afstemming en innovatie plaatsvonden. Vanuit de
idee dat VEiP het kader was waarbinnen de sturing op deze integrale benadering en
innovatie zou plaatsvinden, is VEiP getransformeerd tot een platform waar de vele
partijen elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen en innovatie stimuleren.
Besluitvorming en sturing gebeuren op een andere plek en tussen gemeenten en
zorgorganisaties die het direct betreffen.
Op basis van de discussie in het bestuurlijk netwerk van 11 december en het memo
‘Organisatie en gedragsregels samenwerking VEiP n.a.v. strategische sessie’, stel ik een
opzet van organisatie en financiering voor ten aanzien van de continuering van VEiP.
Organisatie VEiP
Het gaat erom om de inhoud en structuur van VEiP te organiseren. Vanuit de discussie
blijkt dat er een onderscheid is tussen het Partnerschap Sociale Domein en VEiP. In het
eerste gaat het om besluitvorming en producten van zorgpartijen, in het tweede om de
ondersteuning aan het proces en kennisuitwisseling.
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In schema

VEIP
ambitie in convenant staat
meerdere doelgroepen
netwerk (geen stuurgroep)
informatie delen
algemene kennisuitwisseling/ontwikkeling

Partnerschap

Beweging

Ondersteunend/
complementair

besluitvorming
directe relatie met
ambtenaren
contracten en producten
implementatie
MijnZorg

Sturend,
besluitvormend

Deze koersbepaling geeft richting aan de organisatie en structuur van VEiP. Het gaat om
inhoudelijke kennisdeling en –ontwikkeling, elkaar informeren op een inspirerende
manier en het stimuleren van samenwerking en innovatie. Het bestuurlijk netwerk is in
die opzet voor bestuurders de plek waar dezen elkaar ontmoeten zonder hiërarchische of
financiële bevoegdheden. De kenniscarrousels en de website zijn manieren om
samenwerkingsprojecten, innovatieve ontwikkelingen te delen op een laagdrempelige
wijze. De aanvankelijk doelgroep ouderen in een kwetsbare situatie en mensen met een
beperking is daarmee ook uitgebreid tot burgers in algemene zin.
Er wordt een ‘drietraps-structuur’ voorgesteld:
I
Netwerk met ongeveer 30 partijen: kennisdeling, uitwisseling op bestuurlijk
niveau (zonder vervanging van bestuurder)
II
Commissie met facilitering: een bureau voor netwerkondersteuning met concrete
activiteiten zoals agendacommissie, organiseren kenniscarrousel, website, nieuwsbrief
etc
III
Bij actuele thema’s werkgroepen instellen voor regionale ontwikkelingen en
projecten, zoals de ZRM, mantelzorgondersteuning, Wmo-protocol etc.
Financiering
De bedoeling is een lichte structuur op te zetten en dus ook minimale financiering om dit
mogelijk te maken. Voorstel is om een bijdrage te vragen van de deelnemende partijen
als ‘contributie’ aan de ondersteuning en activiteiten van het netwerk.
CONCEPT begroting 2015
Inkomsten
Contributie partners netwerk VEiP: 30 x 1.500,Uitgaven
Ondersteuning (administratief, ambtelijk) netwerk
Communicatie: nieuwsbrief, website
Activiteiten: kenniscarrousel/atelier, workshops
Totaal

€ 45.000,€ 15.000,€ 15.000,€ 15.000,€ 45.000,-
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