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Ouder w
orden, toen en nu

De regering dw
ingt de gem

eenten om
 een groter 

deel van de zorg te gaan uitvoeren zonder er vol- 
doende geld bij te leveren. Decentralisatie van  
de zorg heet dat. Al eerder bepaalde de regering 
dat die zorg geen recht m

eer is, m
aar een W

M
O-

voorziening. De beschikbaarheid en kw
aliteit  

hangt af van de hoeveelheid geld die de gem
eente 

er voor over heeft. De gem
eenteraad bepaalt dat 

op basis van voorstellen van B&W
. M

aar ook op 
basis van een advies van de W

M
O-adviesraad, die 

in elke gem
eente zou m

oeten bestaan m
et daarin 

tenm
inste één vertegenw

oordiger van m
ensen m

et 
een verstandelijke beperking.

Elke gem
eente heeft een W

M
O-beleid, vastgelegd  

in een beleidsnota die door de gem
eenteraad is 

vastgesteld. Daar horen gem
eentelijke verorde-

ningen bij, die concreet aangeven hoe het beleid 
uitgevoerd m

oet w
orden. De nam

en ervan ver-
schillen per gem

eente. Als je alle verordeningen 
naast elkaar legt, zie je overeenkom

sten, m
aar  

ook verschillen. In de verordening staat bijvoor-
beeld hoeveel geld voor een bepaald soort zorg  
of voorziening beschikbaar is. En aan w

elke 
voorw

aarden de zorgvrager m
oet voldoen. 

De verschillen tussen de gem
eentes duiden er op  

dat niet elk gem
eentebestuur hetzelfde denkt over 

de verdeling van het gem
eentegeld over de verschil-

lende uitgavenposten. Bijvoorbeeld m
inder geld 

voor zorg en m
eer voor w

egen, sport en recreatie, 
faciliteiten voor bedrijven of prestigieuze zeer 
kostbare bouw

w
erken, zoals een groot nieuw

 voet- 
balstadion. Of m

eer voor ouderen en m
inder voor 

m
ensen m

et een beperking. M
inder belasting heffen 

leidt ook tot m
inder geld om

 te besteden aan bij- 
voorbeeld zorg. Het is dus belangrijk dat in zo’n 
W

M
O-adviesraad de vertegenw

oordigers van de ver- 
schillende zorgvragers ook goed m

et elkaar praten 
over de naar hun oordeel beste verdeling van het 
beschikbare geld, m

aar zeker ook over de vraag of  
er voldoende geld voor zorg beschikbaar kom

t in 
vergelijking m

et andere gem
eentelijke uitgaven.

In Rotterdam
, w

aar SPA22 de W
M

O-adviezen geeft, 
hebben w

e in augustus een ontw
erptekst voor de 

verordeningen gehad. W
e kregen m

aar drie dagen 
om

 een advies te geven: vrijdag, zaterdag en 
zondag. In veel gem

eentes m
oet dat nog gebeuren, 

dus w
as Rotterdam

 w
el heel erg voortvarend.  

W
at m

ij opviel w
as dat de ontw

erptekst nog (te) 
w

einig aandacht besteedde aan de specifieke 
zorgw

ensen van m
ensen m

et een verstandelijke 
beperking. Als het parlem

ent onverhoopt akkoord 
gaat m

et regeringsplannen om
 nog veel m

eer zorg 
naar de gem

eentes af te stoten, zal er w
el w

eer 
een nieuw

e verordening m
oeten kom

en. M
et daarin 

onder m
eer ook opgenom

en de (financiële) voor- 
zieningen voor de dagbesteding van m

ensen m
et 

een beperking, jeugdzorg en integratie van 
W

ajongers m
et w

erknem
ers van sociale w

erkplaat-
sen en m

ensen die een bijstandsuitkering krijgen. 
En m

isschien com
pensatie voor de nu nog niet te 

kw
antificeren gevolgen van de bezuinigingen op 

het PGB? Allem
aal gem

eentelijke zorgtaken, die 
direct van invloed zijn op het leven van m

ensen 
m

et een verstandelijke beperking. Dat betekent 
veel (nieuw) w

erk voor lokale belangenbehartigers.

H
erm

an Dijkland geeft zijn bevindingen anno 2011.

W
at is er veranderd in tien jaar tijd?

‘In onze organisatie is bijna 60 procent van de  
bew

oners 50 jaar of ouder. Niet iedereen w
ordt daar- 

bij overigens sterk hulpbehoevend. Ik zie duidelijk 
dat onder m

edew
erkers de kennis is toegenom

en. Er 
zijn actuele zorgplannen en er w

ordt veel beter gelet 
op het uitvoeren van de protocollen en m

ethodieken 
(zoals de m

ethode-Vlaskam
p). In het verleden w

erd 
de inbreng van pedagogen som

s als vrijblijvend 
beschouw

d. Daarvan is nu geen sprake m
eer.’ 

Ouderen gaan m
et pensioen. H

oe w
ordt 

hier binnen ’s H
eeren Loo m

ee om
gegaan? 

‘Als de bew
oners het w

erk zelf leuk vinden en dit 
voor het behoud van hun vaardigheden van belang 
is, laten w

e de indicatie voor de dagbesteding 
doorlopen. Voor de anderen ontw

ikkelen w
e m

eer 
soosachtige activiteiten en is het dagritm

e w
at 

flexibeler en m
eer vrijblijvend.’

H
oe geven jullie vorm

 aan de w
oningen. 

H
oe gaan jullie om

 m
et verhuizingen?

‘Veel w
oningen zijn vernieuw

d en levensbestendig 
gem

aakt. Som
s treden er plotseling com

plicaties op 
en m

oet iem
and toch verhuizen. Bijvoorbeeld om

dat 
er specifieke verpleegkundige zorg nodig is of 
iem

and sterk in de w
ar raakt. Een w

oongroep m
et 

m
edew

erkers die beter toegerust zijn kan dan nodig 
zijn. Ik zie dat m

ensen som
s heel snel achteruit 

kunnen gaan en ben daar ook van geschrokken.’

H
oe ervaar jij de invoering van de zorg-

zw
aartepakketten w

aardoor een bepaald 
budget per w

oning w
ordt toegekend  

(de gezam
enlijke zzp’s van de cliënten)?

‘Ik spreek over “de dw
ang van de zorgzw

aarte- 
pakketten”. Het zzp bepaalt de financiën en dus  
de personele inzet. ‘s Heeren Loo heeft veel 
m

edew
erkers die nog de vroegere z-opleiding 

gevolgd hebben en die doorgaans een lange staat 
van dienst hebben. Dit is heel positief, m

aar duur. 
Dus m

oet er geschoven w
orden m

et m
edew

erkers, 
om

 een andere verdeling over de w
oningen te 

m
aken. Dit brengt onrust m

et zich m
ee.’

U
it het onderzoek blijkt verder dat ouder 

w
ordende m

ensen w
einig externe contac-

ten hebben.
‘Dat is een belangrijk onderw

erp. Van veel cliënten 
zijn de ouders overleden. Als er broers en zussen 
zijn, dan kom

en zij regelm
atig op bezoek. M

aar niet 
iedereen heeft broers en zussen (m

eer), en bij 
anderen zijn ze vaak ook al of leeftijd. W

el zijn er 
vrijw

illigers die extra aandacht geven. De begelei-
ders zijn toch heel belangrijk in het dagelijkse 
contact, zij zijn vaak zeer betrokken.’

Veel ouderen hebben ook zintuiglijke 
handicaps. H

oe gaan jullie hierm
ee om

? 
‘Alle m

ensen w
orden gescreend. Hiervoor hebben  

w
ij een sam

enw
erking m

et Bartim
éus en Effatha. 

M
aar het zijn toch de m

edew
erkers die de signalen 

m
oeten opvangen, en ook de fam

ilie zelf – als die  
er nog is.’

Een positieve ontw
ikkeling is de kom

st 
van ouderenteam

s in zorgorganisaties,  
ook bij jullie. H

oe gaan zij te w
erk?

‘Het ouderenteam
 bestaat uit professionals. Zij 

voeren individuele gesprekken en leggen contacten 
m

et fam
ilieleden. Zij w

erken op basis van een 
beleidsnotitie die is besproken m

et de cliëntenraad.’

W
at is voor jou persoonlijk belangrijk?

‘Vooral de aandacht voor de persoon en het w
erken 

aan een zo goed en gew
oon m

ogelijk leven. Een 
plezierig oude dag, w

aar nodig m
et goede pijnbe-

strijding, m
et oog voor veiligheid en geborgenheid.’

De lokale strijd om
 geld

Kees M
arges’ kijk op de zorg

W
e kregen drie dagen 

voor ons advies

Kees M
arges

GAPS Photography


