WERKCONFERENTIE: SAMEN, LEEFBAAR & GEZOND!
EEN ZORGAGENDA VOOR 2014 EN VERDER
Workshop:
Sprekers:

In regie over de AWBZ / Wmo transitie
Vanessa Duterloo en Edwin van Schipstal

Samenvatting inleiding
De uitgangspunten waaronder in de toekomst gekomen wordt tot de juiste zorg en ondersteuning veranderen
ingrijpend. Dat geldt voor iedere Wmo regio. Als case staan we stil bij de Wmo regio Brabant Noordoost-oost.
Daar is het project 'Transformatie AWBZ' ingericht om samen met veldpartijen gestalte te geven aan de
transformatie die nodig is binnen de AWBZ en Wmo. Er is al veel werk verricht tijdens het gelopen proces tot
nu toe. Tijdens de workshop is stilgestaan bij de uitgangspunten die zijn geformuleerd voor het beleid in de
regio, daarnaast is ingegaan op de ingerichte structuren die ervoor moeten zorgen dat de transitie op een
goede wijze gestalte krijgt.
Kernboodschap inleiding
De gemeenten krijgen vanaf 2015 nieuwe taken, zowel binnen de Wmo als op het terrein van de jeugdzorg en
de participatiewet. De drie transities gaan uit van nieuwe verhoudingen tussen gemeenten en instellingen en
burgers. Van een verzekerd recht is geen sprake meer. Mensen worden geholpen bij het vinden van eigen
oplossingen en steun in hun eigen netwerk. Het antwoord wordt veel minder dan eerder gevonden in
individuele en collectieve voorzieningen. Die ‘Kanteling’ vraagt om nieuwe afspraken tussen gemeenten en
instellingen en tussen instellingen onderling. Meer horizontaal dan verticaal, meer samenwerking dan
concurrentie. De positie van de burger en zijn netwerk wordt belangrijker. Op dit moment wordt er in de regio
door bestuurlijke afspraken en pilots vorm gegeven aan die nieuwe manier van werken.
Knopen/dilemma’s & uitdagingen
Hoe stuur je zo’n organisch proces waarin nog zoveel onduidelijk en onbekend is? Krijgen instellingen
en burger(vertegenwoordiging) daarin een rol?
Hoe zorgen we voor slim overleggen? Hoe voorkomen we dat al die nieuwe structuren alleen maar
méér overhead gaan kosten, terwijl we daar juist van af willen?
Waar houdt de regio op? Zoeken we ook de samenwerking met andere regio’s zoals Nijmegen en
Noord/Midden Limburg? Want alleen dan kan de zorg goed geregeld worden en is het voor
bovenregionale instellingen hanteerbaar.
Hoe gaan de gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende taken uitvoeren? Hoe kunnen we
hen overtuigen op bepaalde terreinen de autonomie los te laten omdat dit ten goede komt aan de
uitvoering?
Hoe gebruik je kennis die er al is? In onderwijs, vanuit ondernemingen, in instellingen zelf, van
burgers, van andere multidisciplinaire teams?
Weet De Burger eigenlijk al wat er op hem afkomt en wat er van hem verwacht wordt? Wie brengt die
boodschap? Hoe? Wanneer? Binnen de groep werd nadrukkelijk gesteld dat de communicatie en
aandacht nu vooral gericht is op de mensen die een zorgvraag hebben of zorg verlenen. Mensen die er
nu nog geen betrokkenheid mee hebben moeten ook bereikt worden. Hoe realiseer je dat ?
De experimenteerruimte van instellingen is beperkt. Het financiële risico dat daaraan vast zit, mag
geen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Organisaties maken zich zorgen over hun
personeel.
Hoe kijkt de NMa naar de verdergaande samenwerkings(afspraken) tussen aanbieders? Welke ruimte
is er?
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Concrete stappen
Als meest belangrijke knoop werd het bekend maken van de burger met de Kanteling genoemd.
Binnen de regio Brabant Noord-Oost is een projectgroep communicatie aan de slag om dit voor het voetlicht te
brengen. De opvatting van de mensen die zich bij onze knoop meldden was dat het communiceren klein moet
beginnen en dat het vooral een kwestie van de lange adem is en dat de kracht van de herhaling belangrijk is. De
groep gaf aan dat ‘we’ een ambassadeursrol kunnen vervullen door te vertellen over de Kanteling. Daartoe
nodigen we elkaar uit om te praten over we dat handen en voeten kunnen geven. Dit wordt afgestemd met de
communicatiegroep die vanuit de regio al aan de slag is. Vanessa Duterloo brengt dit in op 3 oktober, tijdens
een bijeenkomst van de werkgroep.

De werkgroep
De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Portefeuillehoudend wethouder LvC

De heer

Edwin

Van Schipstal

Gemeente Sint Anthonis

De heer

Ruud

R. Fleuren

Pantein

Mevrouw Marieke M. Wilke

Pantein

Mevrouw Lenie

L. van Gemert

Hospicehuis De Cocon

Mevrouw

M. Kamps

Gemeente Sint Anthonis

De heer

Mario

M. Bardoel

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Mevrouw Lia

L. van de Weijer

Gemeente Sint Anthonis

Mevrouw Mia

M. van der Zanden

Zorgbelang

Mevrouw Rixt

R. Runia

De werkconferentie Samen, Leefbaar en Gezond is mede mogelijk gemaakt door:

-2-

-3-

