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Voorwoord

Het is niet altijd makkelijk om passende zorg en ondersteuning te vinden. Er zijn situaties 
waarin mensen zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Of waarin het proces om 
de zorg te organiseren vastloopt en er geen (passende) zorg is. Het kan gaan om zware zorg, 
maar ook lichtere ondersteuningsvragen blijken soms complex als ‘het systeem’ er geen 
goed antwoord op heeft. 

We willen dat de zoektocht naar passende zorg eenvoudiger wordt. Meer inzicht in de 
onderliggende problemen is noodzakelijk om tot oplossingen te kunnen komen. Het 
programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) zoekt naar structurele maatregelen 
en oplossingen om die zoektocht makkelijker te maken. Dat begint steeds bij de personen 
om wie het gaat en hun leefwereld. Dat klinkt misschien logisch, maar vaak wordt toch 
vooral vanuit de organisatie of het systeem gekeken. En dat kan een passende oplossing in 
de weg staan. 

Ik vind de innovatieve manier van werken sterk aan OPaZ. Het levert andere input op 
voor het maken van beleid. Ik zie OPaZ als een voorloper van nieuwe manieren van 
werken en roep collega’s van VWS op om hier ook mee aan de slag te gaan. Sluit aan bij 
actieonderzoeken en bijeenkomsten die OPaZ ook de komende periode organiseert en werk 
mee aan verandering.

Leren door met elkaar te doen, dat houden we vast in de komende periode!

Marie-Claire de Vries
Opdrachtgever OPaZ
Directie Langdurige Zorg, Ministerie van VWS

Voorwoord
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We cannot solve our problems with 
the same thinking we used when we 
created them (Albert Einstein)
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Inleiding
In 2016 voerde de Directie Langdurige Zorg (DLZ) een verkenning uit naar 
complexe zorgvragen en werd casuïstiek geanalyseerd. Ook kwam de 
eerste Denktank Ondersteuning Passend Zorgaanbod bijeen, op zoek naar 
structurele oplossingen voor moeilijk plaatsbare cliënten. Het programma 
OPaZ startte in 2017.

Al snel bleek de focus van ‘moeilijk plaatsbaar’ te eendimensionaal. Want, om wie 
gaat het eigenlijk? Wat is moeilijk plaatsbaar? Waarom is er geen plek te vinden?  
En is er niet meer aan de hand dan een tekort aan plaatsen? 

We kozen daarom voor een bredere focus: passende zorg. Daarmee gingen we over 
de grenzen van de Wet langdurige zorg (Wlz), want ook in de Jeugdwet, Wmo 2015 
en Zorgverzekeringswet is passende zorg niet altijd te vinden. Kijkend vanuit de 
leefwereld van mensen – een belangrijk uitgangspunt van OPaZ – gingen we ook over 
de grenzen van domeinen heen. Want bij complexe zorgvragen speelt vaak méér, zoals 
woonproblematiek, inkomensproblemen of schulden, uitval van school of werk. 

Die brede blik is nodig. We zijn daardoor voortdurend aan het balanceren tussen de 
benodigde brede blik en juist focus aanbrengen om daadwerkelijk veranderingen in 
de praktijk tot stand te brengen.

Werkwijze

We werken met een programmaplan op hoofdlijnen, niet met gedetailleerde plannen 
of blauwdrukken. We hebben wel veel informatie in huis over wat er kan en mag. 
Gevoed en gevolgd door een Denktank met organisaties en ervaringsdeskundigen 

Inleiding 
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uit alle domeinen, regio’s en sectoren. We zoeken mooie voorbeelden en onbekende 
wegen, experimenteren met goede ideeën en gaan ermee op pad. We willen inspiratie 
en beweging creëren en daarmee ook energie om samen te werken aan mooie 
oplossingen. 

Het OPaZ-gedachtengoed

In deze rapportage beschrijven we het gedachtengoed van OPaZ. In het eerste deel, 
Anders denken, plaatsen we de problematiek rond complexe zorgvragen in een breder 
kader: de maatschappelijke context, de leefwereld versus het ‘systeem’ en de context 
van mensen met complexe zorgvragen. Het tweede deel, Anders werken, laat zien hoe 
OPaZ in en met de praktijk te werk gaat. 

Publicaties die in de tekst worden genoemd, zijn te vinden op www.opaz.info

Kijkend vanuit de leefwereld van mensen - een 
belangrijk uitgangspunt van OPaZ - gingen we 
ook over de grenzen van domeinen heen.”

 ANDERS DENKEN, ANDERS WERKEN - OPaZ 7

https://www.opaz.info


Anders denkenI.  Anders denken

8 ANDERS DENKEN, ANDERS WERKEN - OPaZ



Anders denken

1.  Maatschappelijke  
context

Ieder tijdperk en iedere samenleving heeft een aantal dominante denkkaders, 
die het denken en handelen van mensen sturen. De denkkaders zijn zo 
algemeen gebruikelijk dat ze natuurlijk aanvoelen, alsof het de enige manier 
is waarop je kúnt denken en handelen. 

Onze samenleving
Een invloedrijk denkkader in onze samenleving is de noodzaak van economische 
vooruitgang. Vooruitgang is richtinggevend en dat geeft druk om te presteren, om 
resultaten te leveren. Het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn op dit denkkader 
gebaseerd, waardoor resultaatgericht denken door veel mensen is geïnternaliseerd. 
Burgers zijn consumenten geworden en veel organisaties zijn gericht op winst maken. 

Dit heeft grote gevolgen in de zorg en ondersteuning. Zorgaanbieders moeten 
concurreren om de zorgconsument, oftewel klant. Efficiëntieslagen hebben geleid 
tot standaardaanbod waar iedereen ingepast wordt, ook als dat niet aansluit bij de 
behoefte van de persoon. Kwaliteit van zorg wordt uitgedrukt in cijfers, waardoor 
kwaliteitsaspecten die niet te becijferen zijn minder aandacht krijgen. Vertrouwen 
en samenwerking verminderen, controle en regels staan centraal. Resultaatgericht 
denken uit zich in de koppeling van zorg en ondersteuning aan vooropgestelde doelen. 
Waarmee de zorg zich meer richt op wie de cliënt moet worden, dan op wie hij ís. 

In deze context is het moeilijk om echt aan te sluiten bij de persoon – de persoon als 
mens, niet als zorgconsument of maakbaar individu dat in het bestaande systeem 
gepast kan worden. Weer aansluiten bij de persoon vraagt een cultuurverandering.  
Het vraagt om de cliënt weer te (h)erkennen als individu.

1. Maatschappelijke context
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Verandering vanuit de praktijk
Die cultuurverandering ontstaat al in de praktijk, vaak (net) buiten het reguliere 
systeem. Er wordt volop gepionierd met nieuwe vormen van zorg waarin andere 
waarden centraal staan. 

De ervaringen en wijsheid van deze pioniers helpen om de bredere cultuur-
verandering in de zorg helder te krijgen én te versnellen. Daarom zijn we als OPaZ 
bijzonder geïnteresseerd in deze veranderingen in de praktijk. En helpen we op 
verschillende manieren om andere denk- en werkwijzen in te zetten en uit te dragen.

Figuur 1: Samen met de  

OPaZ-Denktank benoemden 

we uitgangspunten voor het 

organiseren van passende  

zorg en ondersteuning.  

Deze sluiten goed aan bij de 

waarden waarop innovatief 

zorgaanbod is gebaseerd. Zie 

www.opaz.info/uitgangspunten 

voor meer informatie. 

Benut ruimte
in wetten
en regels

Start in
de leefwereld

Regie op
de juiste

plek

Weet dat je
niet alles

weet

Sluit aan bij 
de persoon
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2.  Past de zorg bij de 
mens of in het 
systeemPassende zorg, wat is dat eigenlijk? Hulpvragers en hun naasten zien dat 

soms anders dan zorgaanbieders, indicatiestellers en financiers. Dat komt 
omdat iedereen vanuit zijn eigen perspectief kijkt. 

Professionals luisteren naar de zorgvraag en matchen die met het beschikbare 
zorgaanbod. Dat wat er is, begrenst de keuzevrijheid. Mensen die zorg nodig hebben 
denken niet vanuit het aanbod. Zij willen hun eigen leven leiden en hebben daar 
ondersteuning bij nodig. Gelukkig is de match meestal goed te maken. Maar niet bij 
complexe zorgvragen. Want complexiteit ontstaat als de zorgvraag niet past in het 
standaard systeem. Nog te vaak wordt de hulpvrager dan toch in het systeem gepast. 
Los van de ethische vragen die je hierbij kunt stellen, vergroot dit ook de kans op 
escalaties.

Wie bepaalt of de zorg past?

Zorg moet aansluiten bij de reële behoefte van de cliënt, stelt de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uitgaan van de individuele behoeften kan 
maatwerk vragen. Tegelijkertijd moeten zorgaanbieders veilige, doeltreffende en 
efficiënte zorg leveren. Die eis stimuleert juist standaardisering. 

Als je kijkt vanuit de leefwereld, bepaalt de kwaliteit van leven van de persoon  
of zorg passend is. Passen in de regels van het systeem is niet altijd genoeg.  
Kwaliteit van leven is meer dan een dak boven je hoofd en basale lichamelijke 
verzorging. Het gaat om zorg die past bij wat die éne persoon wil met zijn of 

2.  Past de zorg bij de mens 
of in het systeem?
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Perspectief van
cliënten en naasten

Perspectief van 
‘het systeem’

Geen passende zorg
Ondersteuning nodig, bv 
uitzoekwerk, helpen bij 
samenwerking of financiering,  
soms mediation.

Geen passende 
zorgvolgens cliënt
Duidelijkheid nodig wie 
bepaalt wat passend is, 
ondersteuning cliënt om 
behoefte duidelijk te  
maken, soms mediation. 

Wel passende zorg
volgens het systeem

Duidelijkheid nodig wie 
bepaalt wat passend is, 

ondersteuning cliënt om 
behoefte duidelijk te

maken, soms mediation.

Moeite om de weg te 
vinden in de zorg

Ondersteuning via 
(landelijke en lokale) 

informatiebronnen, 
clientondersteuning

Vastgelopen

Lastige situaties

Passende zorg

Geëscaleerd

Oplosbaar met extra inspanning

(Regulier) oplosbaar
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Past de zorg bij de mens of in het systeem? 
Zie hiervoor: www.opaz.info/perspectieven

De vraag hoeveel mensen vastlopen in de zorg is 
moeilijk te beantwoorden. Schattingen lopen uiteen 
van enkele tientallen tot duizenden. Het gaat daarbij 
niet altijd om complexe zorgvragen; ook mensen met 
eenvoudige zorgvragen vinden niet altijd passende 
zorg. We proberen die schattingen te plaatsen; kijk 
hiervoor op www.opaz.info/perspectieven.  

haar leven. Zoals relaties onderhouden, zich ontwikkelen, onderdeel zijn van de 
samenleving, genoeg privacy hebben en inspraak hebben in zijn zorg. Als iemand 
(structureel) op meerdere punten tekortkomt, past de zorg niet. 

Soms stellen mensen onredelijke eisen aan zorg. De kunst van de professional is dan 
om met elkaar te onderzoeken wat de zorg kan bieden en wat mensen en naasten zelf 
kunnen doen.
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3. Om wie gaat het?
Bij complexe zorgvragen horen vele gezichten. Mensen van alle leeftijden, 
met verschillende hulpvragen, van alle opleidingsniveaus, culturele 
achtergronden en gezinssamenstellingen. 

Mensen zelf zullen hun zorgvraag niet snel complex noemen. Hun vraag is immers een 
logisch gevolg van hun situatie. Complexiteit ontstaat als de zorgvraag niet past in de 
gangbare processen en het beschikbare zorgaanbod. Het risico daarop is hoog bij:

•  Mensen met een levensbrede zorgvraag die de zorgwetten en kennisgebieden 
overstijgt. 

•  Mensen met een steeds grotere of afwijkende zorgvraag die snel wisselt in 
intensiteit. 

•  Mensen met meerdere aandoeningen of beperkingen, of een samenloop met 
gedragsproblemen, verslaving, problematische schulden of justitiële problemen.

•  Mensen met een gezinsbrede, gevarieerde zorgvraag of opstapeling van zorgvragen 
in een gezin.

Persona’s

OPaZ geeft deze mensen een gezicht met tien persona’s, die de rode draad van 
het programma vormen. In het leertraject actieonderzoek ontwerpen professionals 
en betrokkenen samen nieuwe oplossingen voor mensen zoals de persona’s (zie 
hoofdstuk 4). In de loop van het programma zijn nog aanvullende persona’s gemaakt 
voor specifieke doelen. Op www.opaz.info/personas staan ze allemaal. 

3.  Om wie gaat het?
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Persona’s laten de dynamiek zien 
Bij iedere persona hoort een opstapeling of opeenvolging van situaties in het 
dagelijks leven. Het gaat zelden om een momentopname waarin één probleem 
opgelost moet worden of een zorgoplossing het enige doel is. 

Persona’s vragen maatwerk
De behoefte aan maatwerk is een rode draad bij complexe zorgvragen. Maar 
het denken in standaardoplossingen is hardnekkig. Zelfs bij de ontwikkeling en 
uitwerking van de persona’s hadden we zelf de neiging om voor iedere persona 
dezelfde structuur te kiezen en dezelfde activiteiten te organiseren. Het denken in 
standaardoplossingen speelt ook op conceptueel niveau. Maatwerk vraagt meer 
dan goede bedoelingen: leren om over de menselijke neiging tot categorisering en 
uniformering heen te stappen en echt aansluiten bij een individuele persoon.

De behoefte aan maatwerk is een  
rode draad bij complexe zorgvragen.  
Maar het denken in standaardoplossingen  
is hardnekkig.”

 ANDERS DENKEN, ANDERS WERKEN - OPaZ 15



Leren van casuïstiek

We kregen steeds meer vragen over concrete casussen en besloten daarom zelf de 
diepte in te gaan met de tijdelijke hulp van een cliëntondersteuner. Dat heeft ons  
veel geleerd. 

De belangrijkste les is dat betrokken cliënten en hun naasten vooral erkenning van 
hun situatie missen. Zij willen gezien en gehoord worden en hebben behoefte aan 
mensen die echt naar hen luisteren en van daaruit met hen meedenken. Je kunt 
alleen verschil maken door vanuit een open houding te zoeken naar oplossingen, niet 
vanuit de organisatie, de visie en het bestaande aanbod.
Een andere les was dat de cliëntondersteuner met een VWS-pet op meer vrijheid 
had om levensbreed te ondersteunen en bovendien meer deuren open kreeg. 
Daardoor kon zij beter bijdragen aan werkelijke oplossingen in vaak heel ingewikkelde 
casuïstiek. 

De rapportage van OPaZ over casuïstiek gaat uitgebreid in op de ervaringen van de 
OPaZ-cliëntondersteuner.

Je kunt alleen verschil maken door 
vanuit een open houding te zoeken naar 
oplossingen, niet vanuit de organisatie,  
de visie en het bestaande aanbod.”
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Anders werkenII.  Anders werken
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4. Leren met de praktijk4.  Leren met de praktijk

Vastgelopen zorgvragen moeten in de praktijk opgelost worden. Voeling 
met de praktijk is dus essentieel. We onderzoeken wat werkt en vinden en 
stimuleren daarbij nieuwe werkwijzen. Daarbij wordt ook duidelijk of en zo 
ja, waar de wetten en regels knellen en meer ruimte nodig is. 

Programma OPaZ heeft de ruimte gekregen om te experimenteren en beweging te 
creëren. Dit zie je terug in diverse activiteiten waaronder de inspiratiebijeenkomsten, 
de leertrajecten actieonderzoek en de praktijkinitiatieven. Waar we kansen 
zagen om te verbinden en te verbeteren zijn we aan de slag gegaan, meestal met 
samenwerkingspartners met aanvullende expertise, ideeën of contacten.

Inspiratiebijeenkomsten

Als het standaard aanbod knelt, worden (sluip)wegen naar maatwerk gezocht.  
De kennis en ervaring van pioniers op dit vlak is waardevol voor andere mensen  
met zorgvragen, maar ook voor gemeenten, zorgkantoren en grotere zorgaanbieders. 
Zij komen bij elkaar in inspiratiebijeenkomsten door het hele land en gaan in  
gesprek over maatwerk in de zorg.

Uitwisseling, inspiratie en contact helpt mensen om hun eigen maatwerktoepassingen 
te gaan realiseren. Een voorwaarde is vertrouwen en een gelijkwaardige relatie tussen 
de persoon die zorg krijgt, de zorgaanbieder en de financier (zorgkantoor, gemeente 
of zorgverzekeraar). In het slothoofdstuk gaan we hier dieper op in.
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4. Leren met de praktijk
Leertrajecten actieonderzoek rond de persona’s

Actieonderzoekers ontwerpen nieuwe manieren van werken, voeren die daadwerkelijk 
uit in de praktijk en verbeteren het ontwerp aan de hand van de praktijkervaringen. 
Daarmee overbruggen ze de kloof tussen standaard onderzoek en de praktijk. 

Samen met Instituut Publieke Waarden (IPW) en Significant organiseren we 
leertrajecten actieonderzoek. We sturen geen onderzoekers de praktijk in, maar 
leiden praktijkmensen op om in hun eigen werk meer te denken en handelen als 
een actieonderzoeker. Professionals uit verschillende domeinen werken samen 
met naasten van cliënten én beleidsmedewerkers van VWS aan oplossingen voor 
de mensen achter de persona’s. Waar mogelijk worden die oplossingen direct in 
de praktijk uitgeprobeerd en getoetst. Deze andere manier van werken geeft de 
deelnemers nieuwe inzichten en reflectie op hun gangbare werkwijze. Meer informatie 
hierover staat in de publicatie over de leertrajecten actieonderzoek.

Praktijkinitiatieven

In de praktijkinitiatieven nemen we wat grotere, ‘taaie’ vraagstukken bij de kop. We 
kijken in de praktijk of en hoe een nieuwe manier van werken bijdraagt aan passende 
oplossingen. We kijken waar de ruimte zit: wat mag en kan er? Daarbij werken we 
samen met diverse organisaties. 
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•    Ontwikkelplekken voor leerlingen als Sem 
Movisie organiseerde transitie-arena’s waarin pioniers van 
‘ontwikkelplekken’ voor thuiszitters samen met reguliere onderwijs-
organisaties onderzochten welke waarden, succesfactoren en 
knelpunten kenmerkend zijn voor deze initiatieven op het snijvlak van 
onderwijs en zorg. 

•     In gesprek met gezinnen als familie Hermsen 
NVSI ging in gesprek met gezinnen met meerdere problemen en met de 
professionals eromheen. Dit leidde tot vier scenario’s voor de hulp die 
verschillende ‘typen’ gezinnen nodig hebben.

•      Helpende handen voor Janny 
Nictiz sprak met kwetsbare ouderen en hun helpers, onder meer over 
hoe digitale diensten de mantelzorgers van kwetsbare ouderen kunnen 
ondersteunen.

•      Rust creëren in crisissituaties 
 Movisie onderzocht of de aanpak om rust te creëren in crisissituaties 
(bekend van armoedebestrijding) ook in de zorg mensen helpt om zelf 
weer keuzes te kunnen maken. 

•      De rol van bibliotheken voor ‘informatie dichtbij’ 
 Bibliotheken bieden laagdrempelige informatie, ook over zorg. We keken 
mee met de bibliotheken in Zoetermeer, Dalfsen en Deventer: wat werkt 
in de praktijk?

Zie www.opaz.info/praktijkinitiatieven voor de rapportages van de praktijkinitiatieven. 
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Oplossingsrichtingen

Uit de praktijkinitiatieven komen enkele terugkerende oplossingsrichtingen naar 
voren, die we verder zullen gaan uitwerken en toetsen in de praktijk. 

Aansluiten bij de leefwereld is een belangrijke succesfactor in de ontwikkelplekken 
voor thuiszitters. Ook in de gesprekken met gezinnen als familie Hermsen bleek die 
aansluiting cruciaal. Het klinkt zo logisch, maar het is niet makkelijk om echt te kijken 
vanuit de persoon om wie het gaat. Samen met cliëntondersteuners willen we dit 
verder gaan uitdiepen. 

Het belang van vroeg signaleren kwam meerdere keren naar boven. Veel 
crisissituaties kun je aan zien komen, bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen als 
Janny, dreigende thuiszitters als Sem en gezinnen als familie Hermsen. Voorkomen 
van crisissen, beter voorbereiden op onvermijdelijke crisissen en rust brengen bij 
(dreigende) crisissen zijn zinvolle wegen om verder te exploreren. 

We moeten meer ontregelen! Veel mensen hebben last van overbodige regels in 
de zorg. Bijvoorbeeld de helpende handen van kwetsbare ouderen, die vaak niet 
voorbereid zijn op de administratieve lasten bij hun zorgtaken. Ook zagen we 
innovatieve zorg(onderwijs)vormen worstelen met regels die innovatieve manieren 
van werken belemmeren. 

De behoefte aan samenhang in de informatie over zorg en ondersteuning is enorm. 
Lokaal gebeurt hier al veel, bijvoorbeeld bij de bibliotheken. Op landelijk niveau gaan 
we stappen zetten om meer samenhang aan te brengen tussen veelgebruikte websites 
over zorg en ondersteuning. 
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Wat hebben we met de praktijk geleerd?

Gewoon doen en durven levert mooie en vaak onverwachte dingen op. Het liefst 
werken we met samenwerkingspartners die het eerder beschreven gedachtegoed 
steunen, óf juist iets helemaal nieuws brengen. Samen aan de slag gaan betekent 
steeds meer onderling begrip van elkaar en van de verschillende werelden van 
ministerie, zorgprofessionals, uitvoerders en cliënten.

We zien ook dat waardevolle, innovatieve zorg- en ondersteuningsvormen vaak bewust 
onder de radar blijven. Want pionieren kost veel tijd en energie, en bekendheid levert 
vaak extra werk op of controles op punten waar men de grenzen van het systeem 
oprekt. Innovatieve zorgvormen kunnen het ook lastig hebben als ze vanuit de 
huidige normen beoordeeld worden, zonder voldoende oog te hebben voor de andere 
waarden van waaruit zij werken.

Onze nieuwe inzichten brengen we de komende tijd weer wat stapjes verder in de 
praktijk en met de praktijk. En we vertellen erover aan beleidsmedewerkers. Kleine 
initiatieven kunnen soms leiden tot grote veranderingen.

Waardevolle, innovatieve zorg- en 
ondersteuningsvormen blijven vaak bewust 
onder de radar. Pionieren kost veel tijd en 
energie en bekendheid levert vaak extra 
werk of controles op.”

Beeld: Henriëtte Guest  p
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5.  Infromatie dichterbij  
brengen

Je zou denken dat het internet zorg goed vindbaar maakt, maar de 
informatie-overload is enorm. Informatie is versnipperd en verouderde 
informatie blijft lang online. Waar begin je als je iets wilt zoeken? 

Al met al raken mensen vaak de weg kwijt of worden van het kastje naar de 
muur gestuurd. Ook beleidsmedewerkers, instanties, zorgprofessionals en 
cliëntondersteuners hebben vaak moeite de juiste informatie te vinden. Vanuit de 
overheid wordt gewerkt aan meer samenhang in de informatie, onder andere bij 
Regelhulp.nl en Rijksoverheid.nl.

Wanneer is informatie dichtbij?

Informatie over zorg en ondersteuning is vaak geordend naar wet of uitvoerende 
instantie. Dat werkt redelijk bij enkelvoudige zorgvragen die goed passen in het 
systeem. Bij complexe zorgvragen schiet dit tekort. Dan is vooral samenhangende 
informatie nodig, dichtbij de leefwereld en bij de praktijk. 

•  Geografisch dichtbij op plekken in de buurt, zoals bibliotheken,  
de huisarts en het wijkcentrum, maar ook op informele wijze dichtbij,  
zoals bij de buren, familie en verenigingen. 

•  Logisch dichtbij rond een bepaald thema. Denk aan websites van 
patiëntenverenigingen en overheden, of een brochure over een  
bepaalde zorgbehoefte. 

5.   Informatie dichterbij brengen
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5.  Infromatie dichterbij  
brengen

•  Dichtbij de belevingswereld door te starten bij de vraag van mensen  
in plaats van te starten bij het zorgsysteem en door handelingsperspectief  
te bieden: wat kun je doen? 

Kennisdeling bij complexe zorgvragen

Informatie dichtbij is nodig, maar niet voldoende voor het beantwoorden van 
complexe zorgvragen. Daarvoor is informatie op maat nodig en dan gaat het om het 
uitwisselen van kennis tussen mensen. Kennisdeling is meer dan het kennen van 
de regeltjes. Het gaat om goed luisteren naar de behoeften en dan kijken naar de 
mogelijkheden. Samen zoeken naar passende zorg en waar nodig de ruimte binnen de 
regels benutten.

Kennisdeling is dan ook mensenwerk; van, door en voor mensen. Bij kennisdeling 
wordt het teveel aan beschikbare informatie gefilterd door iemand met overzicht. 
Hij of zij maakt de persoon met een hulpvraag wegwijs in de complexiteit van het 
zorgproces. 

We zagen mooie voorbeelden van ‘anders werken’ met aandacht voor het verschil 
tussen informatie geven en kennis delen. Ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld 
spelen hierbij een goede rol, evenals professionele cliëntondersteuners, 
mantelzorgmakelaars en breed georiënteerde zorgprofessionals. Organisaties als 
MEE en Zorgbelang steken veel tijd in het ‘verrijken’ van hun medewerkers, zodat ze 
voldoende kennis hebben om met cliënten mee te denken. 

Kennisdeling vindt ook plaats bij de OPaZ-inspiratiebijeenkomsten van OPaZ. Hier 
worden maatwerkoplossingen besproken en kunnen geïnteresseerden kennis met 
elkaar delen en samen antwoorden vinden in complexe praktijksituaties.
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6.  Wat als je er niet  
uitkomt?

Ondanks de complexiteit van het zorgstelsel vindt de ruime meerderheid 
van de mensen redelijk makkelijk passende zorg. Bij complexere zorgvragen 
ligt dit anders. Opschaling kan nodig zijn om wél passende zorg te krijgen.

Het vastlopen van zorg komt vaak door problemen met de regels, het aanbod of de 
financiering.

Regelproblematiek
Passende zorg is soms moeilijk te organiseren of te regisseren, bijvoorbeeld bij 
mensen met een complexe of wisselende zorgbehoefte, of door de dynamiek in een 
gezin. Verschillende partijen kunnen verschillende belangen hebben, soms versterkt 
door conflicterende regelgeving tussen de domeinen. Áls dan al samenwerking tot 
stand komt, dan gaat deze vaak stroef; er mist een gezamenlijk plan en regie bij 
veranderingen.

Aanbodproblematiek
Het komt ook voor dat duidelijk is wat iemand nodig heeft en dat de financiering 
geregeld is, maar dat er vervolgens geen plek of zorgverlener beschikbaar is. Er 
zijn lange wachtlijsten, zeker voor mensen met een opstapeling van zorgvragen. 
Die capaciteitsproblemen ontstaan bijvoorbeeld als de financiers (gemeenten en 
zorgkantoren) te weinig capaciteit inkopen of als zorgaanbieders niet genoeg goed 
gekwalificeerd personeel kunnen vinden, zeker bij hooggespecialiseerde zorg. Het 
komt ook voor dat een instelling wel een plek heeft, maar het risico niet aandurft om 
een specifieke cliënt met een complexe zorgvraag te plaatsen. 

6. Wat als je er niet uitkomt?
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Financieringsproblematiek
Financieringsproblemen zijn vaak bureaucratisch van aard. De aanvraag, toeleiding, 
toegang en zorgtoewijzing zijn tijdrovend. Als de zorgvraag verandert, moet vaak 
het hele proces opnieuw doorlopen worden. Aanpassingen kosten veel tijd wat tot 
schrijnende situaties kan leiden. Omdat de persoon de benodigde zorg niet krijgt, of 
omdat de zorgaanbieder de zorg wél biedt maar niet of veel te laat betaald krijgt.

In de praktijk zien wij voorbeelden van ‘anders werken’ die maatwerk stimuleren. Het 
gaat dan om een flexibel aanvraag- en verantwoordingsbeleid door gebruik te maken 
van zorgbudgetten en PGB’s. Dit leidt tot administratieve lastenverlichting bij het 
organiseren en financieren van de zorg.

Twee soorten opschaling

Organisatorische opschaling
Bij complexe zorgvragen ontstaan vaak knelpunten. Iemand heeft 
bijvoorbeeld andere zorg nodig, kan niet in de instelling blijven waar hij zit, 
of er zijn bijkomende problemen (zoals schulden of verslaving) die moeten 
worden opgelost. Zo’n situatie vraagt om een tijdelijke organisatorische 
maatregel. 

Het Cynefin-model1 kan helpen om op een andere manier te denken over 
regie en opschaling. Waar in reguliere situaties procedures en protocollen 
leidend kunnen zijn, vraagt vastgelopen zorg om anders werken door 
maatwerk en een resultaatgerichte regievoering.

1  Het Cynefin-model is ontworpen door Dave Snowdon en Mary E. Boon. Met het Cynefin model  
wordt duidelijk welk gedrag succesvol werkt in een bepaalde context. Nadere uitleg is te vinden op  
https://www.toolshero.nl/besluitvorming/cynefin-framework-dave-snowden/

1
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Cynefin model: Crisismanagement

Het Cynefion-model is ontworpen door Dave Snowdon en Mary E. Boon.

Denkbare crisis 
Observeren, systematisch denken,

Koppelen scenario’s
analytisch beheersen

Experts bijeenbrengen
Oligarchisch leiderschap

Prioriteren - Analyseren - Reageren

Complexe crisis 
Vooruitzien, verzwakt overzicht

(harde) keuze maken
Bevelen in lijnen

Schaduw begeleiding
Partiarchaal leiderschap

Onderzoek - Prioriteren - Reageren

Bekende crisis 
Standaard scenario’s / rrampenplannen

Proces management
Beproefde uitvoering

Bureaucratisch
Feodaal leiderschap

Prioriteren - Categoriseren - Reageren

Onbekende crisis (choas) 
Snelle acties, stabiliteit brengen

Creatief
Situationeel handelen

Crisis en innovatie
Charismatisch leiderschap

Acteren - Prioriteren - Reageren
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2

Bijvoorbeeld met een cliëntondersteuner of een ‘verschilmaker’ als tijdelijke 
regisseur: 

•  De cliëntondersteuner. Met name formele cliëntondersteuners hebben 
vaak veel kennis van de regelgeving, zijn gewend om met partijen af te 
stemmen of hebben genoeg overzicht en ervaring om voor een betere 
afstemming te kunnen zorgen. Maar ook andere professionals en naasten 
kunnen de rol van cliëntondersteuner op zich nemen. 

•  De verschilmaker. Bij succesvolle interventies hebben vaak één of enkele 
individuen het verschil gemaakt. Een naaste, een ervaringsdeskundige, 
een zorgverlener of andere professional die doorzet en zo nodig buiten 
de lijntjes kleurt. Verschilmakers forceren een doorbraak op basis van 
betrokkenheid, persoonlijke kwaliteiten of mogelijkheden, zicht op de 
blokkade én de overtuiging dat een oplossing mogelijk is. 

Op- en afschaling van zorgintensiteit
Passende zorg is ‘levensvolgende’ zorg: wat meer als het moet en wat 
minder als het kan. Ook afschaling is belangrijk, om financiële redenen 
maar ook omdat onnodige zorgintensiteit de eigenwaarde van mensen kan 
aantasten.

Klachten of problemen kunnen verergeren bij te late opschaling. De zorg-
behoefte neemt toe en wordt breder. Denk aan overbelasting van het gezin 
of mantelzorgers, maar ook aan opstapelende problemen in het sociaal 
domein met verslaving, huiselijk geweld, schulden enzovoort. Uiteindelijk 
is dan veel meer zorg en hulp nodig om weer tot een stabiele situatie te 
komen.

 ANDERS DENKEN, ANDERS WERKEN - OPaZ 29



Tot slotTot slot
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Complexiteit zit niet zozeer in de persoon die zorg vraagt, maar ontstaat 
vooral in de mismatch tussen leefwereld van zorgvrager en zorgverlener en 
de systeemwereld van de zorgaanbieder en financier. 

Zorgvragers en hun naasten, zorgaanbieders en financiers staan nog vaak op grote 
afstand van elkaar. In een samenleving uitgaat van beheersing, efficiëntie en ‘weten 
wat goed is voor de ander’ is die afstand extra risicovol. Er kan verharding ontstaan, 
waarbij iedereen zijn grenzen gaat bewaken, niet meer naar elkaar luistert en niet 
meer van elkaar leert. 

Hulpvrager  
en naasten

Zorg- 
aanbieder Financier

Tot slot
Hulpvrager  
en naasten

Zorg- 
aanbieder Financier
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Ontregeling

Ontregeling van deze driehoek kan veel opleveren. Letterlijk ontregelen: minder 
werken vanuit de standaard regels en werkwijzen, meer kijken vanuit de leefwereld. 
Soms ook figuurlijk ontregelen door een frisse blik in te brengen in de overleggen of 
een mediator aan te stellen die zorgt voor een ander soort gesprek dan gebruikelijk. 
Anders denken leidt dan tot anders werken. Als partijen in de driehoek dichter naar 
elkaar toe bewegen, komen ook de oplossingen dichterbij. Naar elkaar toe bewegen 
lukt door te luisteren naar elkaar, de leefwereld te zien, elkaar te vertrouwen, integraal 
samen te werken en de zorg en ondersteuning vaker integraal te financieren. Ook 
administratieve lastenverlichting is hierbij belangrijk. 

Dan worden de grenzen doorlaatbaar waardoor je van elkaar kunt leren, zonder jezelf 
te verliezen. 

De bijeenkomsten en acties van OPaZ vormden hiervoor een aanzet die nog veel 
verder ontwikkeld kan worden. 

Gewoon gaan doen

Een van de lessen is het belang van ‘gewoon maar gaan dóen’. Waarbij nieuwe 
initiatieven gevolgd worden vanuit een nieuw denkkader. Namelijk vanuit de waarden 
van het soort zorg waar we naar toe willen: uitgaand van de persoon, aansluitend 
bij de leefwereld, met regie op de juiste plek, waar je als professional of organisatie 
niet alles zelf hoeft te weten of op te lossen en met durf om de volle ruimte van het 
systeem te gebruiken. 

Beeld: Carlijn Everett, Villa PiP  p
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Nawoord:
OPaZ in de regio

Voorjaar 2019 zou het programma OPaZ ophouden te bestaan, maar VWS heeft 
gekozen voor een verlenging met twee jaar. Dit boekje is daarmee geen afronding 
geworden, maar een beschrijving van het gedachtegoed van het programma en de 
denktankleden, als inspiratie voor de komende twee jaar en daarna... 

De inzichten, ervaringen en beschikbare resultaten vormen een basis voor projecten, 
trajecten en bijeenkomsten die nog zullen volgen. Daarbij zal de focus meer liggen 
op activiteiten in de regio, daar waar de expertise of ondersteuning nodig of juist 
aanwezig is, en waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Het programma zal 
lokale verbinding en kennisdeling ondersteunen met publicaties, bijeenkomsten en 
gesprekken, en wat er verder op ons pad komt. 

Zorg vinden die bij je past moet makkelijk worden. We willen signaleren wat beter zou 
kunnen, doen wat nodig is en het verschil maken, op welke manier dan ook. 

Elke Buis
Programmamanager OPaZ, ministerie van VWS

Nawoord: OPaZ in de regio

Beeld: Henriëtte Guest  p
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Nawoord:
OPaZ in de regio
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www.opaz.info

Colofon Dit is een publicatie van programma OPaZ van het 
ministerie van VWS. April 2019. Gebruik van teksten uit deze 
publicatie is alleen toegestaan met bronvermelding.


