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Geachte heer Simons, 

 

Middels dit schrijven wens ik te reageren op de eerste fysieke pré - ontwikkeltafel in het kader van de 

Inkoop Sociaal Domein Maastricht - Heuvelland. 

 

Samenstelling overlegtafel 

Om te beginnen plaatsen wij grote vraagtekens bij de samenstelling van het gremium zoals dat op 23 

mei jongstleden bijeengekomen is te Meerssen. De voorzitter is van mening dat het hier om een 

‘select gezelschap gaat’ en dat ‘de keuze van de aanwezigen is gebaseerd op de input vanuit de 

inhoudelijke werkgroepen die zich met de drie werkvelden bezighouden’.   

 

Er wordt m.i. voorbij gegaan aan een aantal belangrijke factoren: 

1. De zorg is een absolute vechtmarkt, de concurrentie is moordend. Het getuigt van weinig 

realiteitszin hieraan voorbij te gaan. Partijen die deelnemen aan de werkgroepen hebben er 

alle belang bij om andere, namelijk concurrerende partijen (waar b.v. geen ‘gentleman’s 

agreements’ mee gesloten zijn) te weren.  

2. Belangrijke doelgroepen zijn niet vertegenwoordigd. Zo ook cliënten met een psychiatrisch of 

gecombineerd (psychiatrie in combinatie met b.v. een verstandelijke beperking of dementie) 

ziektebeeld en / of multi-problem gezinnen. AltraCura wordt door CZ Zorgkantoor als absolute 

marktleider gezien voor deze doelgroep en zij bedient in absolute de meeste cliënten als 

gespecialiseerde nicheaanbieder. Wij realiseren ons dat het hier gaat om een kleine groep 

cliënten of, zo u wilt, patiënten. Echter het gaat om een kleine groep die zeer grote problemen 

kent. Problemen die kunnen leiden tot crises, overlast en escalaties. We kennen allemaal de 

voorbeelden uit de media.  
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Ook in Maastricht en de Heuvelland gemeenten speelt deze problematiek, vaak onzichtbaar 

voor de buitenwereld, en ook in deze gemeenten zijn wij als aanbieder van gespecialiseerde 

begeleiding achter de individuele voordeur actief.  

3. Herhaaldelijk wordt gesproken over de druk die op het tijdspad staat. AltraCura vraagt zich af 

in hoeverre de zorgvuldige besluitvorming gevaar loopt in deze zogenaamde ‘pressure 

cooker’. 

 

Basisovereenkomst 

Onze opmerkingen ten aanzien van de inventarisatie van de basisovereenkomst, agendapunt 4 van 

het verslag:  

a. Op pagina 5 (alinea 1) wordt gesproken over zware specialistische zorg: waarom is de 

doelgroep dan niet vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst als het gaat om zware 

specialistische zorg achter de individuele voordeur? De complexiteit van sommige dossiers 

kunnen een groot afbreukrisico voor gemeenten vormen. 

b. Op pagina 5 (alinea 3) wordt gesproken over de uitvoering: methodiek (methodisch werken!), 

opleidingsniveau medewerkers en kwaliteitseisen dienen volgens AltraCura vastgelegd te 

worden evenals de resultaatsverplichtingen. De vraag is hoe meten we dit? Hoe meet de 

gemeente of ze ‘waar voor haar geld krijgt’?  

c. Waarom wordt er niet voorgesteld te werken met een raamovereenkomst? 

d. Pagina 6: prijsafspraken, hoe voorkom je prijsafspraken tussen partijen onderling? 

e. Pagina 6: perverse prikkels, hoe perverse prikkels te voorkomen dient verder uitgewerkt te 

worden. Immers in de sociale wijkteams (sic) wordt door instellingen geparticipeerd om 

cliënten door te kunnen verwijzen naar de eigen instelling en / of het eigen bestaansrecht te 

kunnen verantwoorden. 

f. Worden criteria voor nieuwe toetreders nu wel of niet benoemd? Zo is een lobby op de 

provincie en / of bij de gemeente b.v. geen criterium. Evidence based werken wel. Zie verder 

algemene opmerkingen, onder punt 1 tot en met 6 en punt 9.  Hetzelfde geldt voor de 

opmerkingen van dhr. Geleuken op pagina 8: wie bepaalt dan wat de beste aanbieders zijn? 

De beste zijn niet pre definitie de grootste, de meest meegaande, de goedkoopste. 

g. Pagina 7: gezamenlijke initiatieven dienen van te voren wel goed afgebakend en gedefinieerd 

te worden. 

h. Onderaanneming: zie verderop algemene opmerkingen onder punt 7. 

i. Dhr. Nuijens rept van 185 aanbieders van begeleiding in Zuid-Limburg. Dit verdient nadere 

specificatie, het gaat namelijk om een breed speelveld van begeleiding individueel basis door 

V&V aanbieders en ZZP-ers tot gespecialiseerde begeleiding geboden door een GGZ 

aanbieder tot begeleiding groep in zeer diverse settings.  

j. De voorzitter merkt op (op pagina 9) dat met de gemeentes voor de Wmo is afgesproken dat 

tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 met alle klanten/burgers die zorg afnemen 

keukentafelgesprekken moeten zijn gevoerd.  
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Dat wordt een hele uitdaging voor de doelgroepen zoals AltraCura die bedient. Er dienen dan 

ook specifieke maatregelen genomen te worden om deze groep te ondersteunen bij dit 

gesprek. Ondersteuning vanuit MEE volstaat niet gezien de achtergrond van MEE als 

organisatie. Het gaat bij de doelgroepen van AltraCura om complete systemen die hulp en 

begeleiding behoeven. Onze doelgroepen hebben verder weinig tot geen sociaal netwerk / 

mantelzorgers en omavat ook de groep zorgmijders. 

k. Pagina 9: men kan eufemistisch spreken over ‘cliënten‘ en ‘ diensten’ maar men dient zich te 

realiseren dat sommige doelgroepen zeker wel ‘patiënten’ omvatten die echt meer dan alleen 

‘diensten’ nodig hebben (zie verder onder punt 1 algemene opmerkingen). Deze 

vrijblijvendheid dient vermeden te worden. 

l. Men kan (pagina 10) wel van mening zijn dat er vestigingseisen meegenomen moeten worden 

maar men gaat voorbij aan de volgende punten:  

i. Grote aanbieders hebben overal kantoortjes / locaties. 

ii. Het is een koud kunstje voor andere aanbieders om ergens ‘een kantoortje te 

openen’. Dit werkt kostenverhogend. 

iii. Specialistische aanbieders als AltraCura werken vanuit een centraal punt om 

defragmentatie en zo kwaliteitsverlies te voorkomen. Medewerkers wonen in 

de diverse kernen en bedienen de cliënten van huis uit. 

 

Opzet basisomzet 

Onze opmerkingen ten aanzien van de opzet basisomzet, agendapunt 5 van het verslag:  

a. Het lijkt ons zeer verstandig om de bal (onder voorwaarden) bij de zorgaanbieders neer te 

leggen. Belangrijk is een helder inzicht in de kostprijs. Men dient zich te realiseren dat kwaliteit 

geld kost. Uitgangspunt voor AltraCura is excellente kwaliteit tegen een faire prijs: een 

optimale prijs-kwaliteitverhouding. 

b. Complexe problematiek vraagt om hoger opgeleid en beter gefaciliteerd personeel. Hier aan 

voorbij gaan zal onherroepelijk leiden tot een lagere kwaliteit van werken hetgeen zich op de 

langere termijn vertaald in hogere kosten voor de maatschappij en onnodig leed voor de 

betrokkenen.  

c. Een integraal tarief (pagina 12) is niet wenselijk, dan wordt geschoven met potjes geld binnen 

instellingen hetgeen de transparantie niet ten goede komt. De doelgroepen zijn té divers. Een 

integrale aanpak bij de begeleiding van psychiatrische cliënten is uiteraard zeer belangrijk om 

de gestelde doelen te behalen. 

d. Voor onze visie op PGB zie verder onder algemene opmerkingen, punt 2. 
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Algemene opmerkingen 

 

1. Psychiatrische patiënten thuis: wat is de praktijk? 

Waar hebben we het over? 

Een psychiatrische aandoening is een aandoening gediagnosticeerd volgens de DSM IV. Deze 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4
de

 versie, is een classificatiesysteem voor 

psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Het 

doel van de DSM is om onderlinge vergelijking van (groepen) patiënten mogelijk te maken door 

ondubbelzinnige definities op te stellen waaraan iemand moet voldoen om in een bepaalde groep te 

vallen. 

 

Begeleiding individueel met grondslag psychiatrie is een extramurale zorgfunctie in de AWBZ. Deze 

functie omvat begeleiding geboden achter de individuele voordeur aan mensen met een 

psychiatrische aandoening die vrijwel zelfstandig een eigen huishouden runnen maar daar 

ondersteuning bij nodig hebben. 

 

De DSM doet vooral uitspraak over de belemmering in het dagelijks functioneren (persoonlijk, 

relationeel, sociaal, beroepsmatig).  

Diagnostiek volgens het DSM vindt plaats vanuit 5 gezichtspunten of 'diagnostische assen': 

1. de psychische ziekte; 

2. achterliggende persoonlijkheidsstoornissen / ontwikkelingsstoornissen, dit zijn kenmerken die 

blijvend zijn; 

3. (bijkomende) lichamelijke ziekten die psychische ziektebeelden geven (een wisselende 

schildklierwerking kan bijvoorbeeld leiden tot depressie); 

4. psychosociale en uitlokkende factoren (bijvoorbeeld alleen gaan wonen na een scheiding zal 

een ander effect hebben dan samenwonen na een scheiding); 

5. niveau van functioneren op een schaal van 1 tot 100, hoe lager de score des te meer 

ondersteuning / begeleiding zal er zeer waarschijnlijk nodig is. 

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat de ‘interactie’ tussen de diverse assen ook van belang is om te 

bepalen in hoeverre men geheel of gedeeltelijk zelfstandig kan wonen. Zo kan een cliënt met een 

ernstige psychiatrische aandoening als schizofrenie heel goed zelfstandig wonen als hij of zij goed op 

de medicatie ingesteld is, er weinig tot geen stressoren aanwezig zijn en er geen sprake is van een 

bijkomende ontwikkelingsstoornis.  

 

Daarentegen kan een cliënt met een i.p. goed te behandelen aandoening als een angststoornis 

volledig decompenseren als gevolg van bepaalde gebeurtenissen in zijn of haar leven (b.v. 

echtscheiding). 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijkheidsstoornis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schildklier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinische_depressie
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Wat doet een organisatie als de onze? 

Onze organisatie, AltraCura, biedt zorg en ondersteuning door HBO (plus) geschoolde 

medewerkers aan cliënten met een of meerdere psychiatrische aandoeningen (waaronder ook 

verslavingsproblematiek) eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking. De mensen 

waaraan zorg geboden wordt ervaren problemen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: 

 opvoedingsproblematiek; 

 moeite met (eenvoudige en complexe) regelzaken; 

 problemen met het nakomen van afspraken; 

 veroorzaken van overlast; 

 huiselijk geweld en/of ouderen- en kindermishandeling (waaronder verwaarlozing); 

 vervuiling in en rondom het huis (waaronder ’hoarding’) 

 nalatigheid in persoonlijke verzorging; 

 omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden; 

 het ontbreken van een dagbesteding ((vrijwilligers)werk, dagvoorziening); 

 ontbreken van sociale contacten en/of mantelzorgers; 

 onvoldoende kunnen overzien wat de gevolgen van bepaalde besluiten of acties kunnen zijn; 

 enzovoort, enzovoort 

 

Ook GGZ cliënten blijven langer thuis of worden eerder ontslagen, toch? 

Het overheidsbeleid is zoals bekend gericht op extramuralisatie: mensen dienen langer thuis te blijven 

wonen of worden eerder ontslagen uit een instelling. Daarnaast worden wachtlijsten in de GGZ langer. 

Echter: meerdere diagnoses betekenen vaker ook een zwaarder cliëntbeeld en des te 

onwaarschijnlijker is het dat iemand zelfstandig kan functioneren. In de praktijk zien we veel casuïstiek 

met problemen op meerdere assen, een veel voorkomende combinatie is een psychiatrische 

aandoening op as 1 in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek (as 2).  

 

Verder zien we zeer regelmatig cliënten met een DSM-IV diagnoses en een (lichte) verstandelijke 

beperking. Dit laatste maakt de problematiek van deze cliëntengroep nog complexer. Begeleiding en 

therapie vormen hier een extra uitdaging als gevolg van de cognitieve beperkingen. Een bijkomend en 

actueel probleem in het kader van de decentralisaties vormt het gegeven dat met name deze laatste 

groep minder snel op eigen initiatief hulp vraagt b.v. vanwege het geringe inzicht in het probleem en 

het gebrek aan oorzaak - gevolg denken (de zogenaamde zorgmijders). Vaak komen deze cliënten 

pas in beeld na escalatie c.q. decompensatie met een crisis tot gevolg. 

 

Het systeem rondom de cliënten 

Een factor die zich niet zo makkelijk laten samenvatten in een classificatiesysteem is het formele en 

informele systeem rondom de cliënt en in hoeverre dat systeem de ziekte compenseert of verergert. 

Zijn er gezinsleden met diagnostiek? Is er adequate hulpverlening? Zijn er schulden?  
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Dit zijn allemaal factoren die, samen met de psychiatrische diagnoses, ervoor zorgen dat iemand in de 

problemen komt. AltraCura ziet vaak de gezondheid van het systeem rondom de cliënt vaak meer 

invloed heeft op de zelfredzaamheid van de cliënt dan de diagnose van de cliënt ’an sich’.  

 

Daaropvolgend klopt het natuurlijk dat de psychiatrische aandoening invloed heeft op het systeem. Zo 

zien we vaak dat mensen met een borderline syndroom meerdere kinderen krijgen waarvan ze de 

zorg niet aankunnen. Of dat cliënten met ernstige verslavingsproblematiek grote schulden hebben. 

Het betreft psychosociale problemen die een wisselwerking hebben met de psychiatrische 

aandoening: iemand heeft een psychiatrische aandoening, als gevolg daarvan ontstaat een ziek 

systeem met psychosociale problematiek wat vervolgens weer een verergerend effect heeft op de 

psychiatrische aandoening (een vicieuze cirkel dus). 

 

De rode draad in de praktijk 

Hoe zwaarder de psychiatrische aandoening of hoe meer psychiatrische diagnoses: hoe 

onwaarschijnlijker het is dat iemand (volledig) zelfstandig kan functioneren.  

 

Hoe zieker en zwakker het formele en informele systeem: hoe onwaarschijnlijker het is dat iemand 

(volledig) zelfstandig kan functioneren.  

 

Van essentieel belang is adequate hulpverlening op niveau, begeleiding die ook in staat is preventief 

en onconventioneel te werken. Het kunnen overzien van een cliënt en zijn systeem, alsmede inzicht 

hebben op hoe dit van verdere invloed is op het ziekteverloop is hierbij cruciaal.  

 

2. PGB / eigen regie 

Het is u allen waarschijnlijk bekend dat het gebruik van PGB zeer fraudegevoelig is.  Een correct 

gebruik van het PGB impliceert een grondige kennis bij de cliënt (zorgconsument) van de markt 

evenals kennis van de mogelijkheden inclusief kennis de eigen (on)mogelijkheden. Bij veel cliënten 

met een indicatie voor BG (begeleiding) individueel (grondslag psychiatrie) is de regiefunctie verstoord 

en is er vaak sprake is van cognitieve defecten, een verstoord oordeelsvermogen en / of onwenselijke 

prikkels uit de sociale omgeving / het milieu. 

 

Het feit dat de cliënt geen of onvolledige regie over zijn of haar eigen leven kan voeren is nu juist vaak 

de voornaamste aanleiding voor de hulpvraag.  

 

De oorzaken voor het ontbreken van deze regisserende vaardigheden kunnen zeer divers zijn, de 

rode draad is het feit dat de cliënt overvraagd is en geen structuur (meer) kan aanbrengen in 

voorname aspecten van het dagelijks leven (inclusief de financiën). De cliënt zelf zijn PGB laten 

beheren is vragen om problemen, betrouwbare bewindvoering is een must.  
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3. Zorgaanbieders: kaf en koren 

ZIN (Zorg in Natura) aanbieders, PGB bureaus en ZZP’ers worden gemakshalve onder een noemer 

(‘kleine zorgaanbieder’) gebracht. Een ZIN aanbieder werkzaam in een gespecialiseerde niche is niet 

te vergelijken met een PGB aanbieder.  

 

Wat zouden kenmerken van ‘koren’ kunnen zijn?  

 vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen; 

 de zorgbrede governance code aantoonbaar hanteren; 

 alle eisen die de Inspectie aan de kwaliteit stelt (normen verantwoorde zorg Geestelijke 

Gezondheidszorg) aantoonbaar hanteren;  

 evidence based en methodisch werken; 

 beschikken over een daadwerkelijk wérkend kwaliteitssysteem; 

 een scholingsaanbod voor de uitvoerenden hebben; 

 beschikken over voldoende hoog (HBO – HBO plus) opgeleid personeel; 

 op een verantwoorde wijze met vrijwilligers omgaan.  

 

Kaf zijn wat ons betreft bijvoorbeeld aanbieders die niet evidence based werken, die te laag opgeleid 

personeel in dienst hebben en / of te veel verantwoordelijkheden aan vrijwilligers toekennen, die de 

zorgbrede governance code niet aantoonbaar hanteren, geen scholingsbeleid hebben en die niet 

beschikken over een aantoonbaar werkend kwaliteitssysteem. 

 

4. 1 Gezin, 1 Plan 

Het werken met ‘1 Gezin, 1 Plan’ teneinde de zelfregulering van gezinnen te versterken, vereist 

specifieke kennis en kunde. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de gezinsleden, zo zijn zij 

bijvoorbeeld aanwezig bij afstemmingsoverleg tussen de betrokken professionals.  

De methodiek draagt concreet bij aan het herstel van het gewone leven. Hulpverleners die heel 

concreet iets voor gezinnen in de knel kunnen betekenen verwerven gemakkelijker vertrouwen en 

gezag. De methodiek vereist verder dat er multi-systemisch en methodisch (met concrete doelen, 

acties en termijnen) gewerkt wordt. De problemen van gezinsleden op de basale leefgebieden 

(wonen, werk, inkomen, psychische en fysieke gezondheid, opvoedingsvaardigheden) kunnen dan in 

samenhang worden bezien en aangepakt. Een voorbeeld: ‘zolang het huis is vervuild, de schulden 

torenhoog, moeder depressief is en vader aan de drank, is de ruimte om (opvoedings)vaardigheden te 

leren beperkt ….’.  

Het sociale netwerk wordt versterkt, dit vergroot de kans op herstel van het gewone leven en draagt bij 

aan het voorkomen van terugval na afronding van de hulp. De betrokken hulpverleners moeten weten 

wat er van hun verwacht wordt en wat zij van hun collega’s kunnen verwachten, dit ook in het kader 

van de zorg voor continuïteit: walk the talk!  
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Het werken met ‘1 Gezin, 1 Plan’ vereist specifieke scholing en training. Alle medewerkers van 

AltraCura zijn (en worden nog steeds) (bij) geschoold in het werken met deze methodiek. 

(NB. de nieuwe naam van de ‘1 Gezin, 1 Plan’ software  is ‘Samen 1 Plan’). 

 

5. Nieuwe kansen/bezuinigingen 

Nieuwe kansen zijn er te creëren door nieuw aanbod regionaal te organiseren (efficiënt, niet 

vrijblijvend, gespecialiseerd). Wij pleiten voor het ‘buiten de aanbesteding houden’ van zeer 

gespecialiseerd en bovenregionaal zorgaanbod en wij houden dan ook een pleidooi voor 

gespecialiseerde kennisintensieve aanbieders, ongeacht hun omvang.  

 

Voorbeelden uit het verleden (ten tijde van de overheveling van de Huishoudelijke Verzorging naar de 

WMO) hebben ons laten zien hoe een technocratische en vereenvoudigde wijze van benadering van 

het transitieprobleem tot ongewenste neveneffecten kan leiden. Het schijnbare gemak in de 

contracteercyclus kan onherroepelijk leiden tot een lagere kwaliteit van werken hetgeen zich op de 

langere termijn vertaalt in hogere kosten voor de maatschappij. Cliënten komen via een omweg weer 

in de hulpverlening terecht maar dan in een situatie die volledig uit de hand gelopen is. Iedere 

wijkagent kan hiervan getuigen. 

 

Bezuinigen betekent dus: voor het begeleiden van moeilijke doelgroepen in de thuissituatie selectief 

gespecialiseerd aanbod invliegen. Dit in plaats van eindeloos pappen en nathouden met medewerkers 

op een LBO-MBO niveau hetgeen kan leiden tot veel leed bij de betrokkenen. 

 

6. Lokaal/regionaal 

Het gebruik van de participatieladder impliceert dat alleen de zorgvragers met de meest complexe 

problematiek in aanmerking komen voor een individueel arrangement in het kader van de WMO.  

 

Vormen van begeleiding worden ook aangeboden door grote subregionaal werkende (‘oud-reguliere’) 

aanbieders. Het grote probleem van dergelijke organisaties in relatie tot het leveren van deze 

gespecialiseerde producten, is dat generalisten en vaak zeer somatisch georiënteerde aanbieders 

(‘bulk-leveranciers’) zich op het gebied van (zeer) gespecialiseerde (GGZ) materie begeven. Dit is te 

vergelijken met een huisarts die een ingewikkelde open-hartoperatie uitvoert: er is kennis aanwezig 

van de anatomie maar er is te weinig specifieke kennis aanwezig om de operatie te doen slagen. 

 

AltraCura pleit voor een gespecialiseerd aanbod dat regionaal aangeboden wordt. Dat zou kunnen 

leiden tot de volgende constellatie (in relatie tot de participatieladder): 

a. Eerst de cliënt zelf bevragen: wat kan hij / zij zelf? 

b. Vervolgens zijn of haar omgeving mobiliseren (vrijwilligers en mantelzorgers worden 

ondersteund door instellingen zoals het Steunpunt Mantelzorg in Maastricht). 
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c. Collectieve voorzieningen lokaal aan te bieden (lokale zorgaanbieders). 

d. Individuele voorzieningen (gespecialiseerd tot zeer-gespecialiseerd, (boven) regionaal 

aanbod). Waar nodig worden van hier uit vrijwilligers en mantelzorgers aanvullend 

ondersteund. 

 

7. Onderaanneming 

De mogelijkheden tot onderaanneming worden door sommige gemeentes bekeken: gemeentes 

contracteren grote aanbieders en verplichten hen onderaannemers in te zetten voor een bepaald deel 

van de omzet.  

 

In het AWBZ segment wordt veel gebruik gemaakt van onderaannemers. De hoofdaannemers is altijd 

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk maar de onderaannemer hoeft het niet eens te zijn 

met de kwaliteitscriteria van de hoofdaannemer.  

 

De onderaannemer wordt volledig gecontroleerd en soms gewoon uitgebuit door de hoofdaannemer. 

De onderaannemer krijgt geen enkele mogelijkheid om innovatieve en kwalitatief hoogstaande 

concepten te ontwikkelen en loopt aan de leiband van de grote partij die dicteert en controleert. 

 

8. Wat wil de klant? 

Gesteld kan worden dat cliënten in een groot aantal gevallen hulp nodig hebben bij het maken van 

keuzes en daar hoort ook bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.  

 

Marktwerking in de zorg (voor zover daar al sprake van is) veronderstelt dat we te maken hebben met 

goed geïnformeerde, goed opgeleide, rationeel denkende en handelende zorgvragers die een 

nuchtere analyse maken van het geen zij zelf nodig hebben. We kunnen stellen dat dit voor veel 

doelgroepen die geïndiceerd worden voor begeleiding individueel niet (altijd) opgaat. 

 

Een punt van aandacht moet zijn het verminderen van de vrijblijvendheid voor de hulpvragers. Een 

hulpverlener vertelt immers niet altijd datgene wat de cliënt horen wil….  

 

Tenslotte: goede rapportage en verantwoording richting opdrachtgever zijn van essentieel belang. 

 

9. Zelfsturing als zaligmakend concept? 

Zorg in eigen omgeving in het kader van de integrale benadering betekent ook kennis van de locale 

structuren en een bestuurlijke inbedding in de regio. Bestuurders dienen aantoonbaar te migreren 

naar het primaire proces daar zij (en zij alleen!) eindverantwoordelijk zijn voor het primaire proces.  

 

Werkwijzen dienen eerst gevalideerd onderzocht te worden middels een pilot en (minstens net zo 

belangrijk) een volledige business case.  
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In het geval van volledige zelfsturing bestaat er risico op overbelaste medewerkers, op cherrypicking 

en oversimplificatie en er dient gewaakt te worden voor het fenomeen groupthink, het contact met de 

buitenwereld en dus ook met de critici van modieuze verschijnselen dient gewaarborgd te blijven. Het 

verdient aanbeveling een ‘devil’s advocate’ aan te stellen en te bevragen.  

 

Voorkomen moet worden dat er stiekem een monopolist ontstaat met warme banden met overheid en 

zorgverzekeraar. Niet uitgesloten is dat hier commerciële partijen bij betrokken zijn die een graantje 

meepikken van de populariteit (ICT, consultancy). 

 

Oversimplificatie van de vraagstukken een risico met (eerder in den lande aangetoonde gevolgen als) 

kwaliteits- en identiteitsverlies als gevolg van versnippering van de deskundigheid, het onvoldoende 

bewaken van de kwaliteit, een bepaalde mate van onherkenbaarheid van de organisatie, onvoldoende 

kennis en een vervaging van de grenzen tussen producten. Dat geldt overigens volgens ons ook voor 

een technocratische wijze van benaderen van het transitievraagstuk in de WMO. 

 

Tenslotte 

De doelgroepen die in aanmerking komen voor begeleiding individueel omvatten meer dan de oudere 

en de lichamelijk uitgedaagde cliënten maar betreffen ook burgers met (ernstige tor zeer ernstige) 

complexe problematiek. Burgers die uw bijzondere aandacht nodig hebben. 

 

Het team van AltraCura hoopt van harte dat de verstrekte informatie voor u aanleiding is om met ons 

in contact te treden voor meer informatie, het geven van een presentatie of, indien de praktijk dit 

toelaat, het plannen van een stage. Wij zijn graag aanwezig bij de volgende fysieke (pré-) 

ontwikkeltafels.  

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Mevr. drs. A.M.H. Heuvelmans  

Bestuurder AltraCura 


