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Managementsamenvatting 

 

Inleiding (H1) 

Maatschappij en politiek vinden dat mensen de zorg moeten krijgen die bij hen past. Daarvoor heeft 

het ministerie van VWS onder andere het project ‘Ondersteuning Passend Zorgaanbod’ opgestart, 

waarvan dit onderzoek deel uitmaakt. Het project opereert langs twee oplossingsrichtingen: 

 verbetering van informatievoorziening (voorlichting) en 

 ondersteuning van de samenwerking rond een cliënt (netwerken). 

 

In dit document richten we ons op het ondersteunen van het ‘netwerk op cliëntniveau’, zodat 

passende zorg geboden kan worden bij een complexe zorgvraag, met als onderzoeksfocus: 

 ‘welke knelpunten ervaren de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’, 

 ‘welke ondersteuning helpt de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’, 

 ‘welke informatie, casussen en best practices zijn hierover beschikbaar’. 

 

We hanteren in dit rapport een brede definitie van de doelgroep. Het gaat om mensen die het in de 

praktijk niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden, soms door (onnodige) complicering 

van hun zorgvraag, waardoor verergering, of escalatie van de inhoudelijke problematiek dreigt.   

 

We spreken van een complexe zorgvraag als de zorg en ondersteuning moeilijk te organiseren is. Het 

kan zijn dat de zorgvraag de afgebakende stelsels overstijgt, meerdere levensdomeinen omspant, 

meerdere zorgexpertises bevat, complexe of zware (medische) problematiek bevat, of een 

wisselwerking is tussen meerdere personen binnen een ‘systeem’ (bijvoorbeeld binnen een gezin). 

Vanuit het perspectief van de cliënt zelf hoeft de zorgvraag helemaal niet ingewikkeld te zijn. 

 

Waar wij in dit document spreken over netwerken is dit gericht op het ‘netwerk op cliëntniveau’ van 

naasten, hulpverleners en instanties, dat noodzakelijk is om tot passende zorg te komen. De levens-

brede aanpak met Onderwijs, Wonen en Werk & Inkomen zien wij vanuit de cliënt als één onlosmake-

lijk geheel. 

  

 

Visie op passende zorg en ondersteuning (H2) 
Vanuit het project ‘Ondersteuning Passend Zorgaanbod’ 

is een visie op passende zorg ontwikkeld, dat de basis 

vormt voor hoe wij naar passende zorg kijken, in welke 

context wij het onderzoek hebben ingestoken en met 

welke drijfveren wij tot passende adviezen zijn 

gekomen. Of zorg passend is wordt bepaald door de 

cliënt, de mantelzorger en de zorgverlener, waarbij de 

inkoop, financiering en verantwoording dit moeten 

faciliteren, en tegelijkertijd de kosten beheersen.  

 

In de praktijk blijkt passende zorg moeilijker te 

realiseren naarmate de zorgvraag complexer is. Een 

complexe zorgvraag is daarbij niet synoniem aan een 

zware zorgvraag. Passende zorg kan bovendien 

escalaties voorkomen en daardoor veel kosten 

besparen, soms op een ander vlak dan in de zorg zelf. 

Denk aan hoge kosten door uitval van school of werk, 

problemen met wonen en financiën, uitputting van 

mantelzorgers en overlast op straat door zorgmijding 

als mensen het vertrouwen in de zorg (en de overheid) 

verliezen. 

 

Deze visie beschrijft zes richtinggevende uitgangspunten om passende zorg bij complexe zorgvragen 

te realiseren. Ze zijn in bovenstaand model weergegeven. 

Mensen 
verschillen en dat 

is waardevol

Een integrale en 
levensbrede

benadering maakt 
zorg passend

Onderken dat je 
niet alles weet

Passende zorg 
ontstaat in een 

netwerk 

Passende regie is 
schaalbaar

Er is ruimte in 
wetten en 

financiering

Uitgangspunten bij het organiseren van 
passsende zorg en ondersteuning bij complexe zorgvragen
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Onderzoeksbevindingen; de knelpunten (H3) 

In dit hoofdstuk richten we ons op de onderzoeksvraag: ‘welke knelpunten ervaren de cliënt en het 

netwerk bij een complexe zorgvraag’. Met het MEE-rapport als vertrekpunt worden de bevindingen 

van ons eigen onderzoek weergegeven, vanuit een netwerkinsteek. Hierbij ontstaat het risico van 

‘vingerwijzen’. Dat is geenszins de bedoeling. De winst zit hem in het heel gericht oorzaken kunnen 

benoemen en zo adequate voorstellen kunnen doen om de netwerk op cliëntniveau te versterken en 

daarmee passende zorg te stimuleren. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij alle partijen in het netwerk knelpunten zitten die het 

kunnen organiseren van passende zorg bij een complexe zorgvraag in de weg zitten, soms recht-

streeks, soms omdat ze een goede samenwerking van het netwerk op cliëntniveau verstoren. Hierbij 

mag niet vergeten worden dat in het overgrote merendeel van de situaties een goed functionerend 

netwerk acteert waarin passende zorg wordt geboden. 

 

De knelpunten bij cliënten en hun naasten liggen vooral op een gebrek aan kennis en inzicht in het 

zorgaanbod waardoor zij geen volwaardige regierol kunnen spelen om passende zorg te organiseren. 

Daarnaast moeten ze veel tijd besteden aan het vinden en te woord staan van een veelheid aan zorg-

verleners en instanties, vaak gepaard met een grote administratieve lastendruk. Verder is bij het 

organiseren van passende zorg vaak onvoldoende oog voor levensbrede ondersteuningsvragen van de 

cliënt, zoals bij wonen en inkomen, die blokkerend kunnen zijn voor de efficiency en effectiviteit van 

de ingezette zorg. Hierbij geldt een ‘volgorde der dingen’. 

 

Gemeenten blijken bij complexe zorgvragen eveneens geen volwaardige regierol te kunnen spelen, 

ondanks veel inspanningen en successen bij de eenvoudiger zorgvragen. Het komt regelmatig voor 

dat gemeenten rol-onzuiver zijn door zich inhoudelijk te mengen in de behandeling die een professio-

nal adviseert. Dit wordt versterkt door een cultuurverschil in de omgang met privacy tussen de meer 

administratief ingestelde gemeenten en de medische beroepsgroepen. Er ontstaat zo geen onderling 

vertrouwen, dat verzwakt het netwerk en bemoeilijkt het organiseren van passende zorg bij complexe 

zorgvragen. Tot slot speelt budgetdruk een cruciale rol bij het kunnen vinden van passende zorg. 

 

Bij zorgaanbieders is geconstateerd dat zij de neiging hebben om zich vooral op hun eigen zorgaanbod 

en vakgebied te richten, waardoor eilandgedrag ontstaat. Bij het vinden van passende zorg wordt het 

aanbod verder beperkt doordat zorgaanbieders alleen de bij hen ingekochte trajecten aanbieden met 

de door hen gehanteerde methodieken. Deze gaan veelal uit van een bepaalde ontwikkeling, leidend 

tot beëindiging, terwijl dat niet passend hoeft te zijn voor de zorgbehoefte van de cliënt. Verder is een 

(domein-overstijgend) gezinsnetwerk uiterst moeilijk te organiseren en leidt dat soms tot complexe 

samenwerkingsproblemen, omdat onderlinge uitwisseling van (medische) gegevens tussen de 

behandelaren en tussen domeinen vaak niet mogelijk is. 

 

Financiers hanteren bekostigingsmethoden die een flexibel passend zorgaanbod in de weg staan, 

bijvoorbeeld met ‘pro-actieve’ en ‘preventieve trajecten‘ waardoor zorg niet actueel passend is en dure 

escalaties kunnen ontstaan. De bekostigings- en verantwoordingssystematiek beperkt ook de 

financiering van boven-individuele regievoering, bijvoorbeeld in een gezin, maar nog meer in de 

regionale netwerken (buiten de scope van dit onderzoek), waardoor kennisdeling en opbouw van een 

vertrouwensband onvoldoende tot stand kunnen komen. 

  

Het CIZ, de zorgkantoren en de toezichthouders als VWS, Nza en ZIN hanteren de regels steeds 

strikter waardoor samenwerking en passende zorg onderschikt lijkt te raken aan analysemodellen en 

kaders. Dit leidt ook tot risicomijdend gedrag bij zorgverleners om passende zorg te organiseren die 

afwijkt van de bekostigings- en verantwoordingsrichtlijnen. Daarmee wordt de broodnodige innovatie 

en maatwerkzorg geblokkeerd, terwijl daar juist veel kansen liggen in verbetering en besparing van de 

zorg en ondersteuning en versterking van het netwerk op cliëntniveau.  

 

Samenvattend laat ons onderzoek laat zien dat er op meerdere vlakken verbetering mogelijk én nodig 

is. Het gaat hier om vier hoofdknelpunten die beperkend zijn voor het functioneren van de netwerken 

op cliëntniveau en de beschikbaarheid van passende zorg bij een complexe zorgvraag: 
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 De financiering, bekostiging en verantwoording is gericht op korte trajecten en (blijvende) 

verbetering van de situatie van de cliënt. Cliënten met een specifieke, of levensbrede zorgvraag 

(organisatorisch complex) passen hierdoor niet altijd in het bekostigde zorgaanbod. 

 Het administratieve proces en de verdeling van verantwoordelijkheden per zorgstelsel en per 

domein leidt tot versnippering van loketten, werkwijzen, zorgaanpak én regievoering. 

 Regels rondom privacy, marktwerking en bezuinigingsdoelstellingen leiden tot belemmeringen en 

belangentegenstellingen in de samenwerking. 

 Onvoldoende kennis van passende zorg en onvoldoende kennis van en begrip voor elkaars situatie 

beperkt de kwaliteit van de samenwerking (vertrouwen en verbinding), de regievoering en het 

organiseren en vinden van passende zorg. 

 

De eerste drie hoofdknelpunten zijn vooral instrumenteel van aard. Ze zijn (deels) oplosbaar, maar 

verwacht mag worden dat ze voor een ander deel ook alleen verplaatsbaar zijn. Het vierde hoofdknel-

punt is intermenselijk van aard. De kwaliteit van de samenwerking, de regievoering en het kunnen 

organiseren van passende zorg is afhankelijk van mensen; hun kennis, hun houding en hun gedrag. 

Succesverhalen (best practices) lijken dit te staven: ‘Waar een wil is, is een weg’. 

Dit leidt tot de kernvraag: 

Hoe bevorderen we de samenwerking tussen de professionals, de instanties en met de cliënt om 

passende zorg te kunnen organiseren, ook bij een complexe zorgvraag? 

 

 

Onderzoeksbevindingen; Helpende gedachten (H4) 

In dit hoofdstuk wordt een aantal concepten en begrippen uitgewerkt die kunnen helpen bij het ver-

beteren van de knelpunten uit de onderzoeksbevindingen. Daarmee beantwoorden we de andere twee 

onderzoeksvragen: ‘welke ondersteuning helpt de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’ 

en ‘welke informatie, casussen en best practices zijn hierover beschikbaar’. 

 

Beeldvorming 

Impliciet beeldvorming over onnodige zorgkosten in de AWBZ, én de oplossing via ‘slimme integrale 

arrangementen’ in de decentralisaties, hebben ertoe bijgedragen dat de veldpartijen in de nieuwe 

setting zijn gestart met een negatief beeld van elkaar. De praktijk is echter anders. Daarom is het 

zaak om deze beeldvorming bij te stellen naar een meer constructieve gedachte over elkaar. Dat 

stimuleert een goede kijk op passende zorg, creëert rust en vertrouwen in de samenwerking binnen 

het netwerk op cliëntniveau en geeft zicht op realistische bezuinigingsdoelstellingen. 
 

Complexiteit en flexibiliteit versus escaleren 

In het onderzoek is complexiteit een veel gehoord begrip, met een organisatorische achtergrond. Het 

Cynefin-model helpt om vanuit organisatorisch oogpunt tot een adequate aanpak en aansturing te 

komen. Het helpt bij het aanpassen van de organisatie (lees: netwerk) aan de situatie, maar geeft ook 

focus op de handelingen die extra aandacht behoeven en zelfs op de leiderschapsstijl in het netwerk. 

 

Het Cynefin-model leert dat samenwerking in 

complexere situaties een andere aanpak en 

aansturing vergt dan in reguliere situaties, 

waar procedures en protocollen leidend 

kunnen zijn. Het Cynefin-model onderkent 

vier soorten contextuele complexiteit: 

Bekende crisis, Denkbare crisis, Complexe 

crisis en Onbekende crisis. 

 

Het helpt om het aanpassen van het netwerk 

op cliëntniveau aan de situatie, als een vorm 

van opschalen, afschalen en/of escaleren te 

zien. Het kan leiden tot de toevoeging van een 

‘regisseur’, of de interventie door een ‘loket’ 

om passende zorg georganiseerd te krijgen. 



 

Rapport_Een Passend Netwerk bij een complexe zorgvraag_v1.0 6 

Flexibiliteit door opschaling en afschaling 

MEE stelt dat in de rampenbestrijding passende inzet wordt bereikt via de begrippen ‘opschaling en 

afschaling’. De regie blijft bij rampenbestrijding zo veel mogelijk bij de eerste man ter plaatse. Hij 

beslist hoeveel extra hulp moet komen en wat aan extra zorg nodig is. Alle extra ingeschaalde 

zorglagen staan ten dienste van hém. Daarmee wordt voorkomen dat problematiek constant 

herbeoordeeld wordt en dat de beslissingsbevoegdheid steeds naar een ander niveau of domein 

verschuift, met veel administratieve lasten, tijdverlies en irritatie tot gevolg.  

 

Netwerken en loketten 

Op cliëntniveau zijn netwerken vooral gericht op het uitvoeren van procedures en protocollen en het 

vinden van situationele (passende) zorg en ondersteuning binnen de geldende kaders en richtlijnen.  

Tegelijkertijd is in de regionale netwerken is ruimte en gelegenheid om te werken aan structurele 

verbeteringen, onderling overleg, vernieuwende inzichten en onderling vertrouwen. Daarnaast is voor 

escalatie nu een groot aantal ‘loketten’ actief voor als zorg en ondersteuning dreigt vast te lopen.  

 

De bewuste inzet van de regionale netwerken en de versterking en structurering van de ‘loketten’ 

zodat zij dienen als verlengden van de netwerken op cliëntniveau, kunnen effectief helpen bij het 

regisseren en arbitreren als het organiseren van passende zorg niet lukt bij complexe zorgvragen. 

 

Formele en informele rollen (houding en gedrag)  

Naast formele functies en beroepen, zijn er ook informele rollen in een netwerk actief, die niet per sé 

bij een bepaalde functie, of persoon horen, net zoals ieder mens in staat is om kind, partner, ouder en 

collega te spelen, met ander gedrag en een andere houding. Voor het organiseren van passende zorg 

is de meerwaarde van een vijftal rollen nader bekeken. 

 

De cliëntondersteuner. Deze rol is bekend als beroep en als functie (formele rol) en als informele 

rol bij mensen die cliënten ondersteunen bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Door de 

formele rol ‘cliëntondersteuner’ (beroep, of functie) te verrijken met de kenmerken van informele 

rollen, zoals ‘ervaringsdeskundige’, ‘gids’, ‘regisseur’, of ‘verschilmaker’, kan deze formele rol een 

substantiële meerwaarde krijgen. Hieronder worden deze informele rollen verder uitgewerkt. 

 

De ervaringsdeskundige. Sommige mensen hebben geleerd van hun ervaringen in de zorg, hebben 

een herstelproces doorlopen en kunnen die ervaringen over hoe het is om te leven met kwetsbaarheid 

en de gevolgen daarvan gebruiken als bron van kennis om daarmee anderen verder te helpen. 

Daarmee kunnen zij bij uitstek het cliëntperspectief vertegenwoordigen en inzicht geven in wat 

cliënten echt ondersteunt. Met adequate training, coaching en vaak ook enige ondersteuning zijn 

ervaringsdeskundigen zeer waardevol in het versterken van de cliënt en het netwerk 

 

De gids. Bij complexere informatie- en oriëntatiebehoeften blijkt interactie van groot belang; 

mensenwerk. Hier spelen ervaringsdeskundigen, lotgenoten en ervaren en breed georiënteerde 

zorgverleners nu al een rol. Zij gidsen de cliënten en hun naasten door de stelsels en domeinen naar 

passende zorg en ondersteuning, denkend vanuit de cliënt. De kenmerken van een ‘gids’ komen 

overeen met zoals MEE kijkt naar de beroepsgroep van onafhankelijke cliëntondersteuners. 

 

De regisseur. Gemeenten hebben de formele rol van regisseur aangemeten gekregen. Een rol die 

breder is dan hun wettelijke taak. Voor gemeenten ligt hier een moeilijke keus; financieel (fte-inzet, 

kennis) én organisatorisch (herinrichting). De regisseur is ook een informele rol, van de cliënt, een 

naaste, of een zorgverlener. Passende regie vergt een flexibel model van regievoering met 

opschalingsmogelijkheden conform de ideeën van het Cynefinmodel. Competenties en houding zijn 

daarbij minstens zo belangrijk als taakomschrijving, mandatering en opleiding.  

 

De verschilmaker. Bij succesvolle casussen blijkt steeds één of enkele individuen het verschil te 

maken. Dit individu kan een naaste zijn, maar ook een zorgverlener die protocollen overboord zet. 

Deze mensen realiseerden een doorbraak. We noemen ze ‘verschilmakers’. Verschilmakers zijn niet te 

institutionaliseren. Ze forceren een doorbraak op basis van betrokkenheid, persoonlijke kwaliteiten of 

mogelijkheden, zicht op de blokkade én de overtuiging dat een (de) oplossing mogelijk is. 
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Modellen en casuïstiek 

In de zorg en ondersteuning zijn doorgaans analysemodellen in gebruik die helpen bij het verkrijgen 

van inzicht in de cliëntsituatie, maar kennelijk onvoldoende helpen bij complexe en levensbrede zorg-

vragen. Een mogelijk antwoord ligt besloten in het feit dat de cliënt in complexe gevallen niet in de 

bestaande zorg past en dus kennelijk ook niet in de modellen. Mogelijk is eerst reductie van de 

complexiteit nodig door het ontrafelen van de losse componenten van de levensbrede zorg- en 

ondersteuningsbehoeften: ‘Het gaat om het uitwikkelen van de ingewikkeldheid’. 

 
Casuïstiek is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de knelpunten, maar ook in de 

oplossingen. De kracht van casuïstiek is dat ze uit de praktijk komen, waarmee ze realistisch zijn en 

bij oplossingen kunnen dienen als voorbeeld, eventueel samengebundeld tot persona’s. De onder-

zochte casussen leren dat een creatieve, vasthoudende en betrokken benadering van de complexe 

zorgvraag kan leiden tot oplossingen. Het gaat vaak om een individu die zowel gids, als ervarings-

deskundige, als regisseur, als verschilmaker kan en wil zijn, in houding en gedrag. 

 

 

Passende oplossingen (H5) 

Op basis van de knelpunten en helpende gedachten komen we tot een vijftal adviezen om cliënten en 

het netwerk te ondersteunen bij het organiseren van een complexe zorgvraag: 

 Versterk het netwerk met kennis en verbinding. 

 Maak van cliëntondersteuners verschilmakers. 

 Stimuleer organisatiekracht met gemandateerde regievoering. 

 Ontwikkel een model voor complexiteitsreductie. 

 Stimuleer regelruimte en zorg voor flexibiliteit met inkoopvoorwaarden. 

 

Versterk het netwerk met kennis en verbinding  

In het onderzoek is gebleken dat de afzonderlijke actoren in het netwerk, hun rol lang niet altijd 

optimaal kunnen vervullen. Hierdoor verzwakt het netwerk op cliëntniveau als geheel. Daarnaast is 

gebleken dat de samenwerking tussen de partijen in het netwerk verbetering behoeft. Ons advies is 

dan ook om het netwerk op twee manieren te versterken: 

 Door afzonderlijke versterking van cliënten, hun naasten, de zorgaanbieders, de instanties, etc. 

 Door versterking van de samenwerking binnen het netwerk als geheel door te werken aan het 

begrip voor elkaars posities, het onderlinge respect, vertrouwen en rolzuiverheid. 

 

Concreet adviseren we VWS voor de afzonderlijke versterking de volgende maatregelen te nemen: 

• Cursus zorglogistiek opzetten voor cliënten en zorgprofessionals; fysiek en via e-learning. 

• ‘Zorglogistiek’ toevoegen aan bestaande cursussen en opleidingen voor zorgprofessionals. 

• Websites en elektronische verwijsindexen opzetten, of bestaande verrijken met 

zorglogistiek, casuïstiek en toepassing van regelgeving (en -ruimte). 

• Lotgenotencontact stimuleren voor cliënten, naasten en mantelzorgers. 

• Regionale afstemming stimuleren van en tussen zorgprofessionals, kennisinstituten en 

instanties tbv kennisverhoging en samenwerkingsafspraken. 

• Seminars en congressen organiseren gericht op regelruimte en de domein-overstijgende 

‘communicerende vaten’ van de zorg en ondersteuning vanuit VWS, OCW en SZW. 

 

Wij adviseren VWS om bij het versterken van de samenwerking de volgende maatregelen te nemen: 

 Regionale afstemming stimuleren van en tussen zorgprofessionals, kennisinstituten en 

instanties tbv wederzijds begrip en het opzetten van regionale afsprakenkaders. 

 Seminars en cursussen organiseren tbv bewustwording en onderling begrip ten aanzien van 

werkwijzen, privacy en tuchtrecht. 

 Casuïstiekbeschrijving en voorlichting opzetten over de omgang met privacy en de 

consequenties, in samenwerking met koepelorganisaties als VNG/KING, DIVOSA, Actiz, VGN, etc. 
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Maak van cliëntondersteuners verschilmakers 

De kracht van de rollen (formeel en informeel) betreft naast kennis vooral competenties. Versterking 

van de ‘cliëntondersteuners’ heeft een versterkend effect op de netwerken op cliëntniveau en draagt 

bij aan het organiseren van passende zorg, ook bij een complexe zorgvraag. Wij adviseren daarvoor 

om het begrip ‘cliëntondersteuner’ meer status te geven om verwarring te voorkomen en de cliënt-

ondersteuners meer kennis, bevoegdheden en tools te geven om doorbraken te kunnen bereiken. 

 

Wij adviseren de ‘onafhankelijke cliëntondersteuners’ te versterken met de volgende maatregelen: 

 Stimuleer de ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’ als beroep, reserveer deze benaming 

exclusief voor mensen die voldoen aan de beroepscriteria van de BCMB.  

 Versterk met training en opleiding medewerkers die cliënten ondersteunen (ook ‘ervarings-

deskundigen’), zodat zij beter kunnen acteren op het vlak van ‘gids’ en ‘regisseur’. 

 

Maak van de ‘onafhankelijke cliëntondersteuners’ verschilmakers met deze drie maatregelen:  

 Geef handelingsbevoegdheid aan onafhankelijke cliëntondersteuners (beroep), zodat ze eerder 

‘lef’ en ‘creativiteit’ durven en mogen tonen vanuit hun onafhankelijkheid. 

 Ontwikkel een werkwijze waarbij deze cliëntondersteuners het ‘apparaat’ tot handelen weten te 

krijgen met aandacht voor ‘omdenken’, ‘behoeftepiramide’, ‘business case’ en ‘cliëntmotivatie’. 

 Stimuleer ondersteuning vanuit het netwerk aan deze cliëntondersteuners. Hiervoor is 

‘herkennen’, ‘horen’ en ‘helpen’ een belangrijk adagium. 

 

Stimuleer organisatiekracht met gemandateerde regievoering 

Organisatiekracht vergt regievoering, aangepast aan de situatie, conform het Cynefin-model. Bij de 

inrichting van de regievoering kan gebruik gemaakt worden van onderstaand opschalingsmodel. Het 

model kent meerdere niveaus die een geleidelijke opschaling van de organisatiekracht visualiseren, 

van impliciete naar bewuste en extra regievoering, totdat een bemiddelingsloket nodig is om een 

doorbraak te forceren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij adviseren VWS de volgende maatregelen te nemen: 

 Uitwerken en concretiseren van het opschalingsmodel en dit inpassen in de regionale 

netwerken, de landelijke structuren en de informatievoorziening. 

 De bestaande loketten en praktijkteams bij VWS laten samenwerken op inhoud en structuur 

 Uitwerken, inrichten, selecteren en installeren van 20 a 30 ‘gemandateerde regisseurs’ 

vanuit het veld en op voorspraak van betrokken veldpartijen (conform de competentieprofielen). 

 Financiering en mandatering van de ‘regisseurs’ vanuit VWS, over zorgstelsels heen. 

 Financiering en mandatering van de ‘regisseurs’ over de andere domeinen heen, in 

samenwerking met OCW en SZW, en waar nodig met BZK. 

Opschalingsmodel zorg en ondersteuning

Impliciete regievoering 
Cliënt, naaste, of zorgverlener 
organiseren zorg en ondersteuning

Bewuste regievoering
Cliënt, naaste, of zorgverlener 
organiseren zorg en ondersteuning 
expliciet, vanuit informele rol

Extra regievoering
‘cliëntondersteuner’ organiseert zorg 
en ondersteuning vanuit formele rol.

Bemiddeling
Inzet ‘bemiddelingsloketten’, evt. met 
inzet gemandateerde regisseur

Maatregelen ter versterking
organisatiekracht

Organisatorische complexiteit 
en knelpunten
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Ontwikkel een model voor complexiteitsreductie 

Complexiteit is een belangrijk knelpunten gebleken bij het organiseren van zorg en ondersteuning. Het 

veldonderzoek én de beperkingen van de bestaande analysemodellen hebben het inzicht gegeven dat 

organisatorische flexibiliteit en uiteenrafeling van de complexiteit bijdragen aan het inzichtelijk en 

behapbaar krijgen van de situatie. Dit heeft tot onderstaand ‘uitwikkelmodel’ geleid. Het conceptmodel 

start met het uitwikkelen van de zorgvraag in vier hoofdcategorieën. Dat leidt tot een typering van de 

bijbehorende zorgbehoefte met daaronder de belangrijkste knelpunten zoals eerder in het programma 

OPaZ en in dit onderzoek opgehaald, ingedeeld naar drie categorieën: Zorginhoudelijk, Financiering, 

Samenwerking. Daarmee zijn mogelijke knelpunten te beter adresseren en afzonderlijk op te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de netwerken op cliëntniveau te versterken met dit model adviseren wij de volgende maatregelen: 

 Uitwerken en verifiëren van het ‘uitwikkelmodel’. 

 Publicatie en verspreiding van het uitwikkelmodel, via de maatregelen van paragraaf 5.1. 

 Interactieve digitale versie ontwikkelen, waarin meer gerichte detaillering en advisering kan 

worden toegevoegd. 

 

 

Stimuleer regelruimte en zorg voor flexibiliteit met inkoopvoorwaarden. 

Afwijkend, of gericht zorgaanbod, op basis van de cliëntbehoeften is vaak niet mogelijk vanuit verant-

woordingsdruk. Dat kan opgelost worden door bepaalde regelruimte (vrijheidsgraden) toe te staan. 

Het inrichten van deze regelruimte vergt medewerking van VWS, Nza, ZIN, gemeenten, zorgverzeke-

raars, zorgkantoren en hun accountants. Begrenzing is mogelijk door hiervoor een beperkt percentage 

van het budget te reserveren. Dit geeft alle partijen lucht om passende zorg en ondersteuning te 

kunnen organiseren, zonder onnodig gestraft te worden voor het leveren van passende, maar 

onvoorziene of onvoldoende ingekochte zorg.  

 

Naast regelruimte geeft de inkoop van meerjarige trajecten en contracten aan alle partijen in de zorg 

inhoudelijke rust, vermindering van administratieve lasten en stimuleert het co-creatie en innovatie. 

Samenwerking

Financiering

Zorginhoudelijk

1

Veel voorkomende situaties waarin een zorg- of ondersteuningsvraag complex kan worden:

Versnipperde financiering leidt tot 
versnipperde ondersteuning

Op bepaalde leefgebieden mist de 
gespecialiseerde expertise

Organisaties die niet samenwerken 
vanuit het belang van de cliënt

Discussie onder financiers over de 
afbakening tussen (zorg)wetten 

Incompleet beeld van situatie, 
behoeften en netwerk

Specifieke aanpak, setting of 
ondersteuning mist (bv prikkelarm)

Vaststaande termijnen waarbinnen 
resultaat behaald moet zijn

De zorgvraag is gebaseerd 
op meerdere 

aandoeningen of 
beperkingen

De combinatie van expertises is niet 
beschikbaar (in de regio)

De ondersteuning niet past in de 
gangbare financiering

Het gewenste zorgaanbod niet 
(voldoende) is ingekocht

Organisaties die niet samenwerken 
met afgestemde plannen

Het gewenste zorgaanbod niet 
(voldoende) is ingekocht

2 3 4

Meer gezinsleden hebben 
verschillende vormen van 

ondersteuning nodig

Flexibiliteit en maatwerk
Expertise uit verschillende 

sectoren en maatwerk
Afgestemde plannen

en maatwerk

Geen continuïteit in zorgverleners 
en/of aanpak

De zorgvraag verandert sneller dan 
administratief proces kan volgen

Domeinoverstijgende zorg 
en maatwerk

De zorgvraag is 
progressief, fluctueert of 

is atypisch

De zorgvraag is 
levensbreed

Dit vraagt:

Het gewenste zorgaanbod niet 
(voldoende) is ingekocht

Bij opschaling/afschaling raakt 
organisatie cliënt ‘kwijt’

Geen afstemming/consensus over 
aanpak tussen zorgverleners

Tegenstrijdigheden in de diverse 
expertises en aanpakken

Organisaties die niet willen of 
kunnen samenwerken

Dit vraagt: Dit vraagt: Dit vraagt:

Incompleet beeld van gehele  
situatie, behoeften en netwerk

Geen afstemming/consensus over 
aanpak tussen zorgverleners

Factoren in de zorg en het zorgstelsel die kunnen leiden tot complexiteit:

Geen oog voor prioriteit in 
behoeften (wonen en inkomen, 

zorg, onderwijs en werk)

Kortdurende / eenjarige financiering 
geeft veel admin. lasten en 

onzekerheid

Rol-onzuiverheid in samenwerking 
geeft verwarring

De combinatie van expertises leidt 
tot versnippering van 

behandelingen en locatie

Privacy-schotten zorgen voor 
versnipperd zorgbeleid

Verschillende financiering van jeugd 
en volwassenen verlamt 

behandelplannen

Onvoldoende oog voor de volgorde 
van behandeling van cliënten

Regionale afstemming en 
samenwerkingsnetwerken zijn niet 

gefinancierd

Regionale afstemming en 
samenwerkingsnetwerken zijn niet 

gefinancierd
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Meerjarige contracten beperken ook de negatieve prikkels bij cliënten die gevoelig zijn voor wisselen-

de zorgverleners, omgevingen en instellingen. Rust en continuïteit van zorg en ondersteuning maakt 

dat het netwerk zich kan versterken door de opbouw van onderling vertrouwen en verbinding tussen 

de (minder wisselende) netwerkleden. 

 

Stimuleren van regelruimte en flexibiliteit vergt een aanpak die impact heeft op de stelsels en de 

inkoopvoorwaarden. Vooral VWS kan die organiseren. Hiervoor is de volgende aanpak nodig: 

 Maak een regelruimte van 2% mogelijk in de verantwoordingsregels en stimuleer dat dit wordt 

doorgevoerd in de inkoopcontracten. 

 Zorg voor uniform en generiek registreren van de zorg en ondersteuning op de werkvloer, met 

behoud van stelsel-specifieke administraties achteraf, zodat zorg en ondersteuning ontschot 

en integraal kan worden geleverd. Zie hiervoor ook het ‘Toekomstbeeld IZO 2020’ (ontwikkeld 

door het Platform IZO onder auspiciën van VWS). 

 Stimuleer meerjarige contractering in de Wlz, Zvw, Wmo en Jw door het opstarten van 

bewustwordingstrajecten, seminars en congressen, ondersteund door het volgende punt.  

 Ontwikkel een subsidiekader voor innovaties van zorgaanbod op het gebied van onder 

andere integrale (stelsel-overstijgende) zorg, behandelinnovaties en technologische innovaties. 

 

 

Vervolg op passende adviezen en maatregelen 
De maatregelen die wij adviseren zijn ingestoken vanuit de inhoud en kennen een hoog ambitie-

niveau. Wij beseffen dat vanuit de praktische haalbaarheid en de maatschappelijke en politieke 

realiteit niet alle maatregelen direct en onversneden ingezet kunnen worden. Wij stellen dan ook voor 

om op basis van onze ‘passende adviezen’ en ‘maatregelen’ te komen tot een selectie van die maat-

regelen die opgepakt gaan worden en die naar verwachting voldoende effect sorteren binnen de 

beschikbare middelen. Samenwerking met andere trajecten, ter wederzijdse verrijking van de ideeën 

en oplossingen, is daarbij aan te bevelen. 

 

Dit document heeft bijgedragen aan het denkwerk en de discussies en kan ook de komende periode 

deze rol vervullen bij de verdere uitwerking van maatregelen en implementatie.  
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1 Inleiding 

Nederland heeft een gedegen zorgstelsel waarbinnen het merendeel van de mensen met een 

zorgvraag goed wordt bediend. Uitvoeringsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de toegang en 

financiering van de zorg, en vele aanbieders leveren de benodigde zorg en ondersteuning. 

Kenmerkend is dat het zorgaanbod van oudsher sectoraal en doelgroepgericht is ingedeeld; denk aan 

ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg en thuiszorg.  

 

Een deel van de mensen heeft een zorgvraag die niet goed ‘past’ in de manier waarop de zorg is 

georganiseerd. Een aantal keer zijn er mensen in schrijnende situaties geweest die veel media-aan-

dacht krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de zorgvraag de grenzen van de sectoren overschrijdt en 

verantwoordelijkheden ingewikkeld zijn. Deze problematiek is niet nieuw. Zij worden ‘van het kastje 

naar de muur’ gestuurd of de zorg die zij nodig hebben blijkt moeilijk vindbaar of beschikbaar te zijn.  

 

Maatschappij en politiek vinden dat mensen de zorg moeten krijgen die bij hen past. Om dit te 

bewerkstelligen wordt vanuit het ministerie van VWS niet in de eerste plaats gedacht aan het 

veranderen van het zorgstelsel (wetgeving), maar door eerst te kijken waar cliënten en professionals 

ondersteund kunnen worden bij het vinden en realiseren van de juiste zorg en zo nodig de volle 

ruimte te laten benutten die het bestaande stelsel biedt. Daarvoor is onder andere het project 

‘Ondersteuning Passend Zorgaanbod’1 opgestart, waarvan dit onderzoek deel uitmaakt. Het project is 

na een eerste verkenning tot twee oplossingsrichtingen gekomen waarin VWS naar verwachting een 

relevante rol kan spelen: 

 verbetering van informatievoorziening (voorlichting) en 

 ondersteuning van de samenwerking rond een cliënt (netwerken). 

 

In dit document richten we ons op het ondersteunen van het ‘netwerk op cliëntniveau’. Doel van deze 

oplossingsrichting is het bieden van ondersteuning zodat de cliënt met een complexe zorgvraag en het 

netwerk op cliëntniveau, in staat wordt gesteld tot passende zorg te komen. 

 

Goede oplossingen worden pas gevonden als er voldoende aandacht is besteed aan het verhelderen 

en definiëren van het probleem. Daarom heeft de focus van ons onderzoek gelegen op de vragen: 

 ‘welke knelpunten ervaren de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’, 

 ‘welke ondersteuning helpt de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’, 

 ‘welke informatie, casussen en best practices zijn hierover beschikbaar’. 

 

Hiervoor is veldonderzoek gedaan in verschillende regio’s, bij landelijke organisaties, bij ervarings-

deskundigen en bij parallelle verkennings- en onderzoekstrajecten die relevant zijn voor het onder-

werp. Dit is aangevuld met bronnenonderzoek op internet, op denktanks en congressen en met 

artikelen in diverse media. 

 

In een parallel onderzoek heeft adviesbureau ‘Corion’ gekeken naar mogelijkheden om de informatie-

voorziening voor cliënten, naasten en professionals te verbeteren. Dit heeft geleid tot het rapport; 

‘Informatievoorziening als ondersteuning voor een Passend Zorgaanbod’. Beide documenten zijn 

parallel aan elkaar tot stand gekomen en de adviezen kunnen elkaar versterken bij het realiseren 

ervan. In dit document verwijzen we dan ook een aantal keer naar dat onderzoeksverslag en de 

bevindingen daarin. 

 

Het gaat erom dat mensen tijdig passende zorg krijgen, maar ook dat mogelijke probleemsituaties 

tijdig gesignaleerd worden en organisaties aan de slag gaan om een oplossing te zoeken. Hiervoor is 

goede samenwerking nodig tussen professionals, met instanties, met naasten en met de mensen waar 

het om gaat. 

 

Er is soms behoefte aan het afbakenen en kwantificeren van de doelgroep. In de praktijk blijkt dat 

ontzettend lastig. Hoewel de problematiek op alle niveaus, in de regio’s en in landelijke organisaties 

wordt herkend en bijna iedereen die we spraken wel een beeld heeft van de mensen om wie het gaat, 

                                                      
1 Meer projectinformatie is te vinden in het document: ‘Projectvoorstel ondersteuning passend zorgaanbod 1.0’. 
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kan niemand een sluitende definitie geven. De term ‘moeilijk plaatsbare cliënten’, zoals oorspronkelijk 

is gebruikt in de onderzoeksopdracht hebben we in ieder geval losgelaten. Het moeilijk vinden van 

passende zorg bij complexe zorgvragen is namelijk breder dan het vinden van een plek in een 

zorginstelling. 

 

We hanteren in dit rapport een brede definitie van de doelgroep. Het gaat om mensen die het in de 

praktijk niet lukt om passende zorg en ondersteuning te vinden, soms door (onnodige) complicering 

van hun zorgvraag, waardoor verergering, of escalatie van de inhoudelijke problematiek dreigt.   

 

We spreken van een complexe zorgvraag als de zorg en ondersteuning moeilijk te organiseren is. De 

complexiteit kent in de praktijk meerdere oorzaken, die per casus in meer of mindere mate kunnen 

voor komen. Het kan zijn dat de zorgvraag de afgebakende stelsels overstijgt, meerdere levensdomei-

nen omspant, meerdere zorgexpertises bevat, complexe of zware (medische) problematiek bevat, of 

een wisselwerking is tussen meerdere personen binnen een ‘systeem’ (bijvoorbeeld binnen een gezin). 

Vanuit het perspectief van de cliënt zelf hoeft de zorgvraag helemaal niet ingewikkeld te zijn. 

 

Waar wij in dit document spreken over netwerken is dit gericht op het ‘netwerk op cliëntniveau’ van 

naasten, hulpverleners en instanties, dat noodzakelijk is om tot passende zorg te komen. We richten 

ons op de rollen en verantwoordelijkheden van mensen en organisaties rond een cliënt, waarbij we 

uitgaan van de zorg en ondersteuning. De levensbrede aanpak met daarbij Onderwijs, Wonen en Werk 

& Inkomen zien wij vanuit de cliënt als één onlosmakelijk geheel.  

 

Vanuit VWS is een aantal gerelateerde trajecten gestart die zich bezig houden met vergelijkbare 

situaties en cliënten, vaak vanuit een andere invalshoek, een deelgebied, of een specifieke doelgroep. 

In dit onderzoekstraject hebben we contact gelegd met deze trajecten om inzichten, casussen en 

bevindingen te delen, zoals met ‘Vanuit Autisme Bekeken’, ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’, 

‘Meldpunt juiste loket’ en ‘Clientondersteuning’. Deze trajecten variëren in scope qua ‘breedte’, 

‘onderwerpsoort’ en ‘temporisering’ van dit onderzoek. Die uitwisseling heeft goed gewerkt om een 

frisse blik te houden en de problematiek in het geheel te kunnen blijven zien. Onderlinge uitwisseling 

van adviezen en oplossingsrichtingen kan helpen bij het afstemmen van de vervolgaanpakken, zodat 

ze aanvullend aan elkaar kunnen opereren.  

 

 

1.1 Leeswijzer 

In dit document wordt gekeken naar de knelpunten die de netwerken op cliëntniveau ervaren en 

mogelijke oplossingen waardoor ze beter kunnen functioneren, waar nodig om een passend zorg-

aanbod te kunnen organiseren. 

 

De opbouw van dit stuk is als volgt: 

 Hoofdstuk 2: Dit hoofdstuk bevat onze visie op passende zorg en ondersteuning, als resultante 

van ons onderzoek, maar tegelijkertijd als kader waarmee we het onderzoek steeds hebben 

aangescherpt. 

 Hoofdstuk 3: Hierin geven we een weerslag van de bevindingen van ons eigen onderzoek, waarbij 

het MEE-rapport als vertrekpunt is genomen. Met ons eigen onderzoek onderschrijven we de 

conclusies van MEE en hebben we meer inzicht gekregen in de details van knelpunten, het verhaal 

achter het verhaal kunnen uitdiepen en de directe ‘rauwe’ bevindingen en ervaringen uit de 

werkelijkheid kunnen opdiepen. Het leidt tot vier hoofdknelpunten, waarvan we er één, de 

intermenselijke, als randvoorwaardelijk zien. 

 Hoofdstuk 4: Tijdens ons onderzoek is een aantal steekhoudende elementen naar voren gekomen, 

die we in dit hoofdstuk als ‘helpende gedachten’ verder beschrijven. Ze vormen de ingrediënten 

die in de verhalen zijn teruggekomen en die een rol (kunnen) spelen bij de oplossing om tot 

passende zorg en ondersteuning te komen. 

 Hoofdstuk 5: In dit hoofdstuk komen we tot een voorstel voor ‘passende adviezen’ die we willen 

inzetten om het netwerk op cliëntniveau te versterken bij het vinden van passende zorg en onder-

steuning. Dit doen we door de samenwerking in het netwerk te versterken, ruimte te geven voor 

maatwerk, duidelijkheid te bieden rond rollen en complexiteit en verschilmakers te ondersteunen. 
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2 Visie op passende zorg en ondersteuning 
Vanuit het project ‘Ondersteuning Passend Zorgaanbod’ is een visie op passende zorg ontwikkeld, dat 

de basis vormt voor hoe wij naar passende zorg kijken, in welke context wij het onderzoek hebben 

ingestoken en met welke drijfveren wij tot passende adviezen zijn gekomen. 

 

Ieder mens is uniek. Er zijn grote verschillen in hoe mensen hun leven willen inrichten, in hun ontwik-

kelingsmogelijkheden en de manier waarop zij participeren. Ondersteuning en zorg staan ten dienste 

van het leven dat de persoon wenst te leven. Dat principe is in de Wet langdurige zorg (Wlz) en met 

de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap verankerd2 en is 

ook het uitgangspunt van (langdurende) ondersteuning via de Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw.  

 

In de praktijk blijkt passende zorg moeilijker te realiseren naarmate de zorgvraag complexer is. 

Complex wil hier zeggen dat de zorgvraag niet ‘past’ in de manier waarop de zorg is georganiseerd: in 

losse disciplines (bijvoorbeeld GGZ of gehandicaptenzorg), in afzonderlijke wetten en gericht op 

specifieke doelgroepen. Complexe zorgvragen zijn vaak domein-overstijgend: iemand heeft zorg nodig 

op verschillende leefgebieden of zorg die kennis uit verschillende disciplines vraagt. Ook is er vaak 

sprake van gedrag dat voor de omgeving moeilijk te begrijpen is. Vanuit de cliënt zelf gezien is de 

zorgbehoefte overigens niet altijd complex, maar een logisch gevolg van zijn persoonlijke situatie. 

 

Een complexe zorgvraag is niet synoniem aan een zware zorgvraag. Voor veel zware zorgvragen is 

goed passend zorgaanbod beschikbaar en is het duidelijk hoe die zorg georganiseerd kan worden. 

Tegelijkertijd zijn er lichtere zorgvragen waar geen goed antwoord op is door de ‘schotten’ tussen de 

zorgstelsels en met de andere levensgebieden, zoals Werk & Inkomen, Wonen en Onderwijs. 

 

Juist in complexe situaties is passende zorg extra belangrijk voor het levensgeluk en de participatie 

van de betrokkenen. Passende zorg kan bovendien escalaties voorkomen en daardoor veel kosten 

besparen3. Die bespaarde kosten liggen soms op een ander vlak dan in de zorg zelf. Denk aan hoge 

kosten door uitval van school of werk, problemen met wonen en financiën, uitputting van mantel-

zorgers, huwelijksproblemen en overlast op straat door zorgmijding als mensen het vertrouwen in de 

zorg (en de overheid) verliezen. Bij mensen met complexe gedragsproblemen blijkt passende zorg 

preventief voor escalaties, of zelfs (ernstige) vrijheidsbeperkingen4. 

 

Deze visie beschrijft richtinggevende uitgangspunten om passende zorg bij complexe zorgvragen te 

realiseren. Deze uitgangspunten zijn niet uniek. Ze vormen de ruggengraat van de langdurende zorg 

(Wlz, Wmo, Zvw en Jw) en worden door veel zorgorganisaties uitgedragen. De vertaalslag naar de 

praktijk blijkt echter niet altijd makkelijk. Het project ‘Ondersteuning passend zorgaanbod’ wil een 

bijdrage leveren aan die vertaalslag door inzichten, informatiebronnen en goede voorbeelden aan te 

reiken die helpen om passende zorg te realiseren vanuit de visie zoals hier beschreven. Dit onder-

steunt en onderbouwt een werkwijze die niet alleen relevant is bij complexe zorgvragen, maar bij 

iedere ondersteuningsbehoefte. 

   

 

2.1 Wat is passende zorg? 

Passende zorg ondersteunt mensen om volgens hun eigen waarden te leven, om zich naar vermogen 

te ontwikkelen en om naar wens regie te houden over hun eigen situatie. Passende zorg is afgestemd 

op het leven van de persoon én van de mensen in zijn omgeving, en benut zo nodig de volle ruimte 

van het stelsel dat zorg faciliteert.  

 

In onze visie vormen drie groepen stakeholders de graadmeter of zorg passend is: 

 Cliënten: vinden zij dat de zorg hen voldoende ondersteunt om een waardevol leven te leiden? Met 

andere woorden: vinden zij hun manier van leven aanvaardbaar op het gebied van persoonlijke 

zorg, eigenwaarde en ontwikkeling, regie op hun leven en participatie? 

                                                      
2  Kamerbrief ‘Waardig leven met zorg’. Ministerie van VWS, 2016. 
3  mBC Levensbrede aanpak bij autisme. Vanuit autisme bekeken, 2015.  
4  Wegen naar vrijheid: communiceren en methodisch (samen)werken in de zorg voor cliënten die ernstig in hun 

vrijheid worden beperkt. Denktank complexe zorg/taskforce, Ministerie van VWS, 2012.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/26/kamerbrief-over-waardig-leven-met-zorg
http://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/vab_mbc_rapport_opmaak_def_lr_single_04102015_0.pdfwww.vanuitautismebekeken.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/24/wegen-naar-vrijheid-communiceren-en-methodisch-samen-werken-in-de-zorg-voor-clienten-die-ernstig-in-hun-vrijheid-worden-beperkt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/24/wegen-naar-vrijheid-communiceren-en-methodisch-samen-werken-in-de-zorg-voor-clienten-die-ernstig-in-hun-vrijheid-worden-beperkt
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 Mantelzorgers: worden zij voldoende toegerust om hun bijdrage te leveren aan de zorg? Worden 

escalaties voorkomen en is er voldoende ruimte om naast mantelzorger, ook nog partner, ouder of 

vriend te zijn? 

 Zorgverleners: hebben zij voldoende ruimte om protocollen te gebruiken als richtlijn die hun 

vakkennis ondersteunt in plaats van belemmert? Kunnen zij de cliënt als individueel mens zien en 

de zorg aan laten sluiten bij zijn leven? 

 

De inkoop, financiering en verantwoording moeten dit faciliteren, en tegelijkertijd de kosten beheer-

sen. Dat vraagt soms lef en out-of-the-box denken. Ook het goed doseren van de hoeveelheid zorg is 

een manier om kosten te beheersen; niet te veel en niet te weinig, maar afgestemd op de behoefte 

van dat moment en daardoor in de praktijk vaak wisselend in intensiteit. 

 

De financiers spelen dus een belangrijke rol om passende zorg en ondersteuning mogelijk te maken. 

De centrale vraag daarbij is of zij in staat zijn om betaalbare en maatschappelijk verantwoorde 

passende zorg te financieren, zodanig dat (dure) escalatie wordt voorkomen en verantwoording 

binnen wettelijke en maatschappelijke kaders mogelijk is (doelmatig en rechtmatig) én de stake-

holders als graadmeters kunnen spreken van passende zorg. 

 

 

2.2 Uitgangspunten passende zorg 

Passende zorg is niet te vangen in een methodiek of protocol. Het is zorg die wordt georganiseerd 

vanuit de visie dat ieder leven waardevol is en dat iedereen op zijn eigen manier onderdeel is van de 

maatschappij. Passende zorg kent in onze visie zes uitgangspunten die richting geven aan het 

organiseren van passende zorg en ondersteuning.  

 

 

Mensen verschillen en dat is waardevol 

Diversiteit maakt de maatschappij sterk. Passende 

zorg ondersteunt mensen om zich op hun eigen 

manier te ontwikkelen en naar vermogen te 

participeren in de samenleving.  

 

Ook als hun behoeften of gedrag anders zijn dan 

gebruikelijk in onze maatschappij. Vergaande druk 

tot aanpassing aan maatschappelijke normen kan 

leiden tot verzwaring van de zorgvraag en tot 

ernstige escalaties.  

 

Om zorg en ondersteuning vanuit dit uitgangspunt 

te organiseren is een open houding en goed 

luisteren cruciaal in het hele proces, van indicatie-

stelling / ondersteuningsbehoefte bepalen tot 

evaluatie van de gegeven zorg. Echt luisteren 

vereist gelijkwaardigheid en wederkerigheid in het 

contact tussen de persoon met een zorgvraag, zijn 

naasten en de professionals. 

 

Het vereist (h)erkenning van wie de persoon is, zonder oordeel en zonder invulling. Dat iemand een 

bepaalde diagnose heeft, zoals autisme, betekent niet dat zijn ondersteuningsbehoefte hetzelfde is als 

van een andere persoon met autisme. Deze open houding is nog niet vanzelfsprekend in het proces 

van het organiseren van zorg. Inzicht in wat cliënten ervaren in het contact kan inspireren om een 

ander soort aandacht te gaan ontwikkelen5.  

 

                                                      
5  Andere aandacht: Ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein. Ministerie van 

VWS, 2015. 

Mensen 
verschillen en dat 

is waardevol

Een integrale en 
levensbrede

benadering maakt 
zorg passend

Onderken dat je 
niet alles weet

Passende zorg 
ontstaat in een 

netwerk 

Passende regie is 
schaalbaar

Er is ruimte in 
wetten en 

financiering

Uitgangspunten bij het organiseren van 
passsende zorg en ondersteuning bij complexe zorgvragen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/01/andere-aandacht-ervaringen-van-clienten-met-communicatie-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein
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Een open houding is ook: met een frisse professionele blik kijken naar problemen die al geëscaleerd 

zijn. Maar ook in minder complexe situaties kan het zinvol zijn om gespecialiseerde expertise in te 

schakelen of gewoon een collega(-organisatie) te vragen mee te denken. Daarvoor is een goed 

functionerend netwerk van belang. Zorg die goed aansluit bij de persoonlijke waarden en behoeften 

van een persoon is waarde-volle zorg, zoals omschreven door LOC Zeggenschap in zorg6.  

 

 

Een integrale en levensbrede benadering maakt zorg passend 

Passende zorg ondersteunt de cliënt en zijn omgeving om een zo gewoon mogelijk leven te leiden, 

naar wens van de cliënt. Passende ondersteuning is daarom integraal: heeft ook oog voor behoeften 

en/of problemen op het gebied van huisvesting, scholing, dagbesteding/werk, sociaal netwerk, 

eventuele schulden, enzovoort. 

 

In een maatschappelijke businesscase berekende Vanuit autisme bekeken dat zo’n levensbrede 

aanpak niet alleen het levensgeluk en de participatie verhoogt, maar al binnen enkele jaren veel 

kosten bespaart omdat zwaardere zorg voorkomen wordt7. Ook voor cliënten met ernstig probleem-

gedrag die intensieve zorg nodig hebben, kan de zorg zo gewoon mogelijke leefomstandigheden 

creëren met activiteiten die aansluiten bij de belangstelling en mogelijkheden van de cliënt8. 

 

Het is niet vanzelfsprekend dat zorg die goed geregeld is, ook passend blijft. Soms wisselt de intensi-

teit van de zorgvraag sterk, bijvoorbeeld bij autisme of een lichte verstandelijke beperking. Bij pro-

gressieve ziekten kan de situatie snel verergeren. Ook zijn er situaties waarin de zorg nooit passend is 

geweest. Iemand zal dan aan de bel moeten trekken. Iedere betrokkene heeft de verantwoordelijkheid 

om te zien hoe het met de cliënt gaat en te gaan handelen als hij ziet of vermoedt dat de zorg niet 

(meer) past.   

 

 

Onderken dat je niet alles weet 

Bij complexe ondersteuningsvragen kan veel expertise nodig zijn: generalistisch, specialistisch en 

vanuit ervaringsdeskundigheid. Die expertise is nooit in één persoon verenigd. Het is echter niet 

makkelijk om te weten wat je niet weet. Het kan ook lef vragen om aan te geven dat je iets niet weet, 

zeker als professional. Het vraagt om een veilige cultuur en vertrouwen in de expertise van anderen, 

inclusief de persoon die ondersteuning nodig heeft. Het vraagt om vertrouwen in het netwerk op 

cliëntniveau en beschikbaarheid van andere expertises in alle fasen van het proces. 

 

 

Passende zorg ontstaat in een netwerk  

Voor een goed functionerend (formeel en informeel) netwerk op cliëntniveau is allereerst inzicht nodig 

in de samenstelling van het netwerk en hoe het functioneert. Een netwerk bestaat uit mensen, 

naasten die betrokken zijn bij de cliënt, professionals met een beroepsmatige bril, mensen met even-

tuele blinde vlekken en mensen met voorkeuren. 

 

Om een integrale ondersteuning te realiseren zullen de mensen die op verschillende levensgebieden 

bij een persoon betrokken zijn op een of andere manier samengebracht moeten worden. Niet alleen 

naasten en zorgprofessionals, maar ook bijvoorbeeld betrokkenen op het gebied van wonen, school, 

werk / dagbesteding en inkomen. Slimme manieren van afstemming zijn van belang omdat dit brede 

netwerk geen natuurlijke ontmoetingsplekken heeft en iedereen kampt met krappe tijd en drukke 

agenda’s.  

 

Een goed functionerend netwerk helpt ook om zorg vloeiend op te schalen als dat nodig is en 

geleidelijk af te schalen als dat kan, zonder dat herbeoordeling of herplaatsing meteen nodig is 

(matched care in plaats van stepped care). Het wordt makkelijker om te anticiperen, bijvoorbeeld 

                                                      
6  Waarde-volle zorg: over de toekomst van de gezondheidszorg. LOC. 
7  mBC Levensbrede aanpak bij autisme. Vanuit autisme bekeken, 2015. 
8  Wegen naar vrijheid: communiceren en methodisch (samen)werken in de zorg voor cliënten die ernstig in hun 

vrijheid worden beperkt. Denktank complexe zorg/taskforce, Ministerie van VWS, 2012. 

http://loc.nl/netwerken/publicaties-loc/publicaties/list/tag/waarde-volle+zorg
http://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/vab_mbc_rapport_opmaak_def_lr_single_04102015_0.pdfwww.vanuitautismebekeken.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/24/wegen-naar-vrijheid-communiceren-en-methodisch-samen-werken-in-de-zorg-voor-clienten-die-ernstig-in-hun-vrijheid-worden-beperkt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/06/24/wegen-naar-vrijheid-communiceren-en-methodisch-samen-werken-in-de-zorg-voor-clienten-die-ernstig-in-hun-vrijheid-worden-beperkt
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preventief extra zorg inzetten bij voorzienbare ingrijpende gebeurtenissen, zoals de overgang van de 

ene school naar de andere of een verhuizing. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat het 

mensenwerk is. En alleen mensen maken het verschil zodat het netwerk functioneert met passende 

zorg voor de cliënt.  

 

 

Passende regie is schaalbaar 

De cliënt heeft (waar hij dat wenst) de regie over zijn eigen leven. Zo nodig krijgt hij daarbij onder-

steuning. Regie bij de cliënt ontslaat professionals echter niet van de verantwoordelijkheid om passen-

de zorg te organiseren. Als een cliënt niet (meer) in staat is om de regie over de eigen zorg te nemen, 

of daar ondersteuning bij nodig heeft, kan een mantelzorger, of een zorgverlener dit (deels) over-

nemen.  

 

In complexe situaties is regie op het organiseren van de zorg van groot belang. Iedere betrokken 

organisatie in het netwerk op cliëntniveau moet zijn verantwoordelijkheid kennen en nemen. Als dit 

netwerk stokt, kan iemand nodig zijn die verbindt en regelt, iemand die op dat moment het verschil 

maakt. Dat is bij voorkeur iemand uit het bestaande netwerk, met een natuurlijke overtuigingskracht 

en brede blik die doorzettingsmacht heeft of dat kan organiseren. Als de blokkades zijn opgeheven, 

kan weer worden teruggegaan naar de normale, of hernieuwde samenwerking (opschalen/afschalen). 

 

 

Er is ruimte in wetten en financiering 

Het realiseren van passende zorg vraagt kennis van de mogelijkheden in de zorg en in het bredere 

sociaal domein, de durf om de volle ruimte van de wet en financieringsmogelijkheden te benutten, het 

lef om af te wijken van het gangbare zorgaanbod en de bereidheid om met andere organisaties samen 

te werken en waar nodig kennis te delen. Het nieuwe zorgstelsel biedt meer ruimte om zorg op maat 

te realiseren; in complexe situaties zal het vaak nodig zijn om die volle ruimte te benutten.  
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3 Onderzoeksbevindingen; de knelpunten 
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de inhoudelijke bevindingen, waarbij we ons richten op 

de knelpunten, de onderzoeksvraag: ‘welke knelpunten ervaren de cliënt en het netwerk bij een 

complexe zorgvraag’. 

 

We beginnen met een korte weerslag van het MEE-rapport, als vertrekpunt. Daarna geven we de 

bevindingen van ons eigen onderzoek weer, dat we vanuit een netwerkinsteek aanvliegen door de 

knelpunten rond iedere rol / functie te benoemen, waarbij we ons vooral richten op aanvullende 

bevindingen. Door de bevindingen per rol / functie uit te werken ontstaat het risico van ‘vingerwijzen’. 

Dat is geenszins de bedoeling. De winst zit hem in het heel gericht oorzaken kunnen benoemen en zo 

adequate voorstellen kunnen doen om de netwerken op cliëntniveau te versterken en daarmee 

passende zorg te stimuleren. De algemene conclusie richt zich dan ook op de elementen die het 

functioneren van de netwerken op cliëntniveau verzwakken. 

 

 

3.1 MEE-rapport 

Begin 2016 is een verkenning uitgevoerd door MEE9. MEE heeft de problemen bij het realiseren van 

passende zorg nader in kaart gebracht en een verkenning uitgevoerd naar oplossingsrichtingen. 

Daarbij is bekeken hoe de betrokken partijen samenwerken, wat ze weten van de doelgroep, en wat 

de knelpunten en de succesfactoren zijn om wel passende zorg te kunnen bieden. 

 

Voor de groep mensen met complexe problematiek is veelal zorg en ondersteuning nodig op meerdere 

levensdomeinen. Daar waar meerdere aanbieders of financiers betrokken zijn bij het leveren van die 

zorg en ondersteuning leidt dit soms tot afstemmings- en afbakeningsproblemen. Daarbij speelt een 

groot aantal factoren, waar het rapport inzicht in geeft. Er wordt geconstateerd dat er weliswaar veel 

expertise is, maar dat deze alleen bij bepaalde personen en organisaties aanwezig is en niet altijd 

rondom de cliënt beschikbaar. 

 

In de praktijk gaat veel tijd en energie zitten in het verhelderen van complexe casuïstiek, de inter-

pretatie van wet- en regelgeving en het tot overeenstemming komen over de te volgen aanpak. Nog 

te vaak lukt het niet tot gedeelde opvattingen te komen en ontbreekt het aan een ‘beslissende stem’ 

of uitsluitsel gevend proces. Dat betekent ook dat bij ‘vergelijkbare casussen’ de discussie meerdere 

malen aangegaan moet worden. Professionele netwerken als die voor jeugd, LVB, autisme en hersen-

letsel zijn niet (meer) overal aanwezig of in beeld, of zij hebben een andere rol dan het oplossen van 

casuïstiek. Verder is de betrokkenheid van de cliëntondersteuning binnen de Wlz en Wmo niet overal 

vanzelfsprekend bij het oplossen van complexe problematiek.  

 

Het MEE-rapport biedt een lijst van ingrediënten voor een betere samenwerking, doet de suggestie om 

te werken aan een platform voor informatie- en kennisdeling, vraagt om duidelijkheid over toegangs-

criteria en noemt de afbakeningskwesties n.a.v. de transities. Als samenwerking niet vanzelfsprekend 

op gang komt, wordt voorgesteld om te zoeken naar afspraken waardoor tijdig de juiste partijen 

betrokken worden die escalatie kunnen voorkomen. Bestaande overlegstructuren en netwerken 

moeten worden benut om te komen tot regionale opschalingsnetwerken voor cliënten met complexe 

problematiek. Daarmee heeft de MEE-verkenning als welkom vertrekpunt gediend voor ons vervolg-

onderzoek. 

 

 

3.2 Onderzoek OPaZ vanuit het netwerkperspectief 

In het kader van het project ‘Ondersteuning Passend Zorgaanbod’ (OPaZ) heeft BedrijfsID, naast 

bronnenonderzoek, interviews gehouden met zorginstellingen, landelijke (kennis)instellingen en met 

ouders van kinderen met een complexe zorgvraag. Voortbouwend op de bevindingen van MEE lag de 

focus nu op het functioneren van het netwerk op cliëntniveau en specifiek op de knelpunten die naar 

voren komen bij het organiseren van passende zorg en ondersteuning. 

 

                                                      
9 MEE NL, ‘Passende zorg voor cliënten met complexe problematiek’, 20 april 2016, versie 1.0 
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Uit de gesprekken werd duidelijk dat passende zorg alleen tot stand kan komen in een goed functio-

nerend netwerk op cliëntniveau. We hebben geïnventariseerd hoe dat netwerk eruit ziet, welke knel-

punten er zijn in het netwerk en wat nodig is voor een goed functionerend netwerk op cliëntniveau.  

 

Hieronder staan de belangrijkste knelpunten per rol, zoals die ervaren worden door de gespreks-

partners en zoals die naar voren zijn gekomen bij raadpleging van schriftelijke (en digitale) bronnen. 

Daarbij wordt nogmaals benadrukt dat het hier steeds gaat om cliënten met een complexe zorgvraag, 

waar het organiseren van passende zorg tot knelpunten heeft geleid. Dit kan een vertekend beeld 

geven over de passende zorg in het algemeen, maar biedt wel aanknopingspunten voor die casussen 

die tot (soms schrijnende) situaties leiden en in de media steeds meer aandacht krijgen.  

 

 

Knelpunten bij cliënten / naasten / mantelzorgers 

Regierol. Uit ons onderzoek komt naar voren dat cliënten en hun naasten met een complexe zorg-

vraag lang niet altijd een volwaardige rol kunnen spelen in het netwerk, laat staan regie nemen, zoals 

zo vaak wordt gewenst. Dit leidt vaak tot niet-passende zorg. Cliënten en directe naasten hebben 

vaak geen zicht op de diverse loketten en verantwoordelijke partijen, op de complexe regelgeving en 

voorwaarden die daarbij horen, laten zich soms te snel afschepen, of verliezen zich in de bureau-

cratische voorwaarden en uitgebreide formulieren.  

 

Bij het organiseren van passend zorgaanbod in complexe situaties is schaalbaarheid van regie een 

belangrijk uitgangspunt. Waar het kan ligt de regie bij de cliënt, of de naaste. Vaak is men zich niet 

bewust van deze regierol. Wanneer de zorg complex te organiseren is (of wordt), duurt het lang voor-

dat bewust wordt gedacht aan extra ondersteuning door een professional en hulp wordt gevraagd bij 

het regisseren van passende zorg. Vandaar ons uitgangspunt ‘passende regie is schaalbaar’.  

 

Aantal zorgverleners en instanties. Een gevolg van niet-passende zorg is dat naasten en cliënten een 

stoet aan zorgverleners, regelaars en andere organisaties voorbij ziet komen, zonder dat passend zorg 

gerealiseerd wordt. En als dat wel lukt, blijkt er vaak een tijdslimiet op behandeltrajecten te zitten die 

lang niet altijd overeenkomt met het tempo waarin de cliënt zich ontwikkelt. Of die uitgaan van 

ontwikkeling, terwijl bij sommige aandoeningen geen ontwikkeling verwacht kan worden. 

 

Dit speelt zeker in de (jeugd-)GGZ, waarin veel kinderen van het ene traject naar het andere gaan en 

vaak ook van de ene instelling naar de andere instelling verhuizen. Dit geeft onrust in de behandeling, 

in de continuïteit van zorg en in de vertrouwensband met de instellingen en instanties. 

 

Vanuit cliënt- en ouderperspectief is in de gesprekken regelmatig aangegeven dat het zou helpen als 

zorgorganisaties en zorgverleners ‘weten wat ze niet weten’, zodat zij opener kunnen kijken naar de 

situatie, er beter geluisterd kan worden naar cliënten en naasten en tot andere behandelprogramma’s 

komen. Vanuit gesprekken met zorgaanbieders en kennisinstituten komt naar voren dat een andere 

aanpak bij de inkoop, bekostiging en verantwoording ook een rol kan spelen. Meer ‘ruimte bij (de 

interpretatie van) wetten en financiering’ helpt bij de mogelijkheden om een passender zorgaanbod te 

kunnen bieden.  

 

Administratieve lasten. Het gevolg van bovenstaande punten is dat cliënten en naasten jaarlijks erg 

veel tijd en energie kwijt zijn met het zoeken naar nieuw zorgaanbod, vervolgaanbod, formulieren en 

gesprekken met zorgaanbieders en instanties. Dit soort ‘passantengedrag’ is naast arbeidsintensief en 

uitputtend, voor bepaalde ziektebeelden ook erg ongewenst. Het is niet verwonderlijk dat de situatie 

van een jongetje van 13 met autisme, die al met 78 hulpverleners en instanties heeft moeten dealen, 

volledig escaleert tot één van de vele thuiszitters. Terwijl hij passende zorg en passend onderwijs (en 

dus rust en ontwikkeling) nodig heeft. 

 

Deze regeldruk maakt dat naasten vaak overbelast raken bij het organiseren van de passende zorg. In 

de veel gevallen waarbij een kind een complexe zorgvraag heeft, blijkt één van de ouders (meestal de 

moeder) de baan te hebben opgezegd om de zorg te kunnen regelen, naast de extra zorg voor het 

kind. Dit geeft financiële druk, beperkt de moeder in haar professionele ontwikkeling en zet haar soms 

in een sociaal isolement. Niet ondenkbaar dat daar nieuwe zorgbehoeften uit voortkomen. 
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Levensbrede ondersteuningsvragen. Wonen, onderwijs, zorg & ondersteuning en werk & inkomen zijn 

voor cliënten communicerende vaten in hun leven, maar in de administratieve stelsels zijn het losse 

domeinen. In de gesprekken met professionals wordt beaamt dat zorg en ondersteuning slecht 

aanslaat als er op het gebied van wonen en inkomen problemen zijn. In de jeugdhulp geldt dat gebrek 

aan (echt) passend onderwijs de zorgkosten doet toenemen. En zelfs binnen werk & inkomen geldt 

dat mensen met grote schulden (inkomen) paradoxaal genoeg niet toekomen aan een baan zoeken 

(werk) zo lang de schuldeisers hen op de nek zitten. Deze mechanismen worden ondersteund met 

diverse wetenschappelijke onderzoeken, zoals in ‘In the red’ (Mind, 2008). 

 

Er is dus een ‘volgorde der dingen’ om efficiënt zorg en ondersteuning te kunnen leveren. Daarbij kan 

in de basis de behoeften piramide van Maslow gevolgd worden. Deze piramide wordt bijvoorbeeld 

bewust en succesvol gebruikt door het ‘Instituut voor Publieke Waarden’ bij het oplossen van hun 

casussen. De niveaus van deze piramide bepalen de volgorde waarin effectief zorg en ondersteuning 

kan worden geboden. Het sluit ook aan bij de mening van een respondent van Movisie dat een traject 

pas zin heeft als de aanpak aansluit op de behoefte en de motivatie van de cliënt op dat moment. 

Voor het organiseren van passende zorg in complexe situaties zou een levensbrede aanpak dus het 

uitgangspunt moeten zijn, afgestemd op en met de cliënt. 

 

 

Knelpunten bij gemeenten 

De gemeenten hebben erg veel inspanning geleverd om hun nieuwe taken zo goed mogelijk op te 

pakken, in een kort tijdsbestek. Voor enkelvoudige en heldere zorgvragen lukt dat goed en worden 

steeds meer successen bereikt. In dit onderzoek is naar complexe zorgvragen gekeken, waarbij het 

organiseren van passende zorg moeilijk te realiseren is (zie ook de definitie in hoofdstuk 1).  

 

Regierol. De kwaliteit en de intensiteit van de rol van gemeenten in het netwerk verschilt bij complexe 

situaties erg. Gemeenten willen de regierol oppakken, uitgaande van één gezin, één plan, één dossier, 

maar kunnen in de praktijk lang niet altijd een volwaardige regierol spelen. 

 

Dit raakt de kern van de decentralisatie. Gemeenten zijn op papier in de positie om domein-over-

stijgend naar de problematiek van een cliënt te kijken en het netwerk op cliëntniveau te ondersteunen 

met passende arrangementen, dicht bij de burger. Daarmee kunnen ze gezamenlijke beeldvorming en 

behandelafstemming creëren. Maar veel gemeenten blijken in de praktijk (nog) onvoldoende toe te 

komen aan deze samenbrengende regierol. Steeds meer gemeenten zien een levensbrede aanpak wel 

als goed uitgangspunt, maar de toepassing in de praktijk vraagt nog veel aandacht. 

 

Uit ons onderzoek blijkt dat de benodigde regierol in het ‘echte leven’ breder is dan de gemeentelijke 

dienstverlening, waartoe de gemeentelijke regievoering zich in de praktijk toch (noodgedwongen) 

beperkt. Zo raken gemeenten de regie (deels) als ze de cliënt doorverwijzen naar een voorliggende 

voorziening. Vanuit de levensloop van cliënten kan een gemeente ook geen volledige regievoering 

doen. Voordat cliënten bij een gemeentelijk loket aankloppen, kunnen zij al enige tijd bezig zijn met 

een opbouw aan zorgbehoefte en doorgaans zijn ook allerlei medische en andere specialisten 

betrokken. 

 

Rol-onzuiverheid. Uit gesprekken met professionals en recent in de media (zie NRC van 05-11-2016) 

wekken gemeenten soms de indruk om op de stoel van (huis)artsen en behandelaars te gaan zitten en 

zo onbedoeld hun rol in het netwerk over te nemen. Daarmee verzwakken ze hun eigenlijke rol binnen 

de samenwerking en daarmee het netwerk als geheel. Het werkt namelijk blokkerend voor de onder-

linge samenwerking én het organiseren van een passend zorgaanbod als de gemeentelijke loketten de 

adviezen van de experts niet ter harte nemen, tot een eigen (afwijkend) oordeel komen, eigenhandig 

interventies plegen in een behandelplan en daarbij niet altijd de privacy-aspecten respecteren. 

 

Dit gedrag kan leiden tot onbegrip en zelfs irritatie tussen gemeenten en medici, zoals huisartsen, 

GGZ-artsen en verpleegkundigen. Een passend netwerk heeft naast samenwerking ook onderling 

vertrouwen en begrip nodig, de opbouw daarvan vindt zo te weinig plaats. En dat conflicteert met het 

uitgangspunt dat ‘passende zorg ontstaat in een netwerk’. 
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Omgang met privacy. Zowel door gemeenten, als door zorgverleners wordt negatief gereageerd over 

hoe de andere partij met privacy-aspecten om gaat. Dit is slecht voor de samenwerking en verzwakt 

het functioneren van het netwerk op cliëntniveau. Bij gemeenten bestaat de neiging om ‘dan maar 

naar de burger’ te gaan. Daarmee wordt het probleem verlegd naar de cliënt, met als risico dat de 

cliënt onder druk wordt gezet. In ons onderzoek hoorden we de schrijnende tekst in een brief aan een 

cliënt: ‘Als u ons geen gegevens verstrekt bent u in overtreding’. 

 

Goede kennis van en begrip voor de privacy wetgeving, met sleutelbegrippen als ‘doelbinding’, 

‘proportionaliteit’ en ‘subsidiariteit’ (alternatief) is belangrijk voor een goede samenwerking in het 

netwerk. Daarbij is vooral inzicht in de werking van het medisch tuchtrecht en het hergebruik van 

medische gegevens (ketenaansprakelijkheid) belangrijk om de samenwerking met de medische 

beroepsgroep en zorgverleners te verbeteren en gezamenlijk en in vertrouwen tot passende zorg te 

kunnen komen. 

 

Omdat dit punt zo prominent in ons onderzoek naar voren is gebracht hebben wij extra aandacht 

besteed aan deze problematiek en gezocht naar diepere oorzaken. In de keten van werk & inkomen 

wordt al jaren intensief samengewerkt en speelt deze problematiek veel minder bij de partijen onder-

ling als het gaat om inkomensgegevens. Dit speelt wél met de toezichthouders als de Inspectie SZW 

en de Autoriteit Persoonsgegevens bij het gebruik van de gegevensuitwisseling via het ICT-systeem 

‘Suwinet’. 

 

Een mogelijke verklaring hebben we gevonden in het (cultuur-)verschil tussen de administratief 

ingestelde gemeenten en de medisch ingestelde medische beroepsgroep en zorgverleners. In de 

medische wereld is privacy geen issue van de ICT-club (zoals bij werk & inkomen), maar een persoon-

lijk vertrouwensaspect van de mensen op de werkvloer; de (para-)medici. Zij hebben met de cliënt 

een vertrouwensrelatie op privacy-gebied, versterkt door de eed-aflegging door iedereen met een 

BIG-registratie (artsen en verpleegkundigen). 

 

Dit leidt ertoe dat medici onderling en met niet-medici (zelfs in eenzelfde instelling) terughoudend zijn 

met informatieverstrekking, ook als het over cliënten uit één gezin gaat. Daarmee ontstaat een kloof 

met de administratief ingestelde gemeenten, waar intern informatie delen normaal gebruik is. 

Gemeenten kunnen dan ook geenszins garanderen dat zij de wel ontvangen gegevens alleen voor het 

ontvangstdoel gebruiken en anderszins hergebruik voorkomen. Dit is wel een vereiste en ook hier 

geldt ‘weet wat je niet weet’. Het zou helpen als ‘privacy’ net als ‘rechtmatigheid’ onderdeel van de 

dienstverlening van iedere uitvoeringsmedewerker is. 

 

In dit kader is een praktijkvoorbeeld van UWV opgenomen om te laten zien hoe kwetsbaar een arts is bij 

verstrekking van medische gegevens, zelfs in een interne rapportage. 

Een verzekeringsarts van UWV heeft laatst een ‘waarschuwing’ gekregen van een tuchtrechter van het medisch 

tuchtcollege, omdat hij in een zogenaamde ‘lekenrapportage’ aan zijn collega, een arbeidsdeskundige van het 

UWV, had vermeld dat de cliënt last had van ‘hartritmestoornissen’. Een aandoening die hij in zijn ogen alleen zo 

het beste kon omschrijven, zodat de arbeidsdeskundige vanuit zijn professie een juiste ‘belasting en belastbaar-

heidsrapportage’ kon opstellen ten behoeve van de arbeidsmogelijkheden. Deze medische term werd als onnodige 

schending van de privacy bestempeld.  

 

Passend budget. Een passend netwerk, met passende zorg, heeft ook gewoon een passend budget 

nodig. Gemeenten blijken in een aantal gevallen onvoldoende te hebben gebudgetteerd voor bepaalde 

doelgroepen. Vooral voor de intensieve en langdurende Wmo-zorg en Jw (specifiek Jeugd-GGZ) zijn 

budgetten soms ontoereikend gebleken, zoals ook recentelijk in de media naar voren is gekomen en 

aan de  staatsecretaris is voorgelegd. 

 

Uit het veldonderzoek komt naar voren dat de indruk bestaat dat gemeenten onvoldoende hebben 

geanticipeerd op het aantal cliënten en de noodzaak van zwaardere en langdurende zorg in de Wmo 

en Jw. Het gevolg is dat cliënten worden afgehouden (zorgonthouding), op een wachtlijst worden 

gezet, of naar goedkope oplossingen geleid, die niet-passend zijn en op termijn tot escalaties (en 

duurdere en langduriger zorg) leiden. 
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Knelpunten bij zorgaanbieders 

Eilandgedrag. Zorgaanbieders richten zich doorgaans op hun eigen zorgaanbod, hun professie en hun 

eigen expertise. Daardoor is er vaak onvoldoende kennis over ander, of vervolgaanbod. Dit onbedoel-

de ‘eilandgedrag’ bevordert niet de samenwerking in een netwerk en kan daarmee passende zorg 

belemmeren. Daarbij speelt mee dat het in de (para-) medische wereld niet gepast is om inhoudelijk 

uitspraken te doen over andere expertises, of hier adviezen in te geven. Mede hierdoor heeft een 

zorgaanbieder ook al snel de neiging om de cliënt zorg aan te bieden die men zelf kan leveren, even-

tueel versterkt door commerciële overwegingen, zo lang het enigszins passend is. 

 

Aanbod van ingekochte trajecten. Zorgaanbieders bieden vooral ingekochte trajecten aan. Afwijken 

hiervan kost erg veel administratieve rompslomp en geeft risico’s bij verantwoording en declaratie. Zo 

kan het gebeuren dat een zorgaanbieder wel passende zorg zou kunnen leveren, maar dat niet aan-

biedt, omdat het niet is ingekocht door gemeenten, of zorgkantoren, of niet is geïndiceerd. Daar hoort 

ook bij, dat men ‘ingewikkelder’ klanten eerder zal weigeren, of doorsturen, als de idee bestaat dat 

meer zorg nodig is dan standaard wordt geleverd voor de afgesproken (pakket-)prijs. Veelal is dit de 

reden voor cliënten en naasten om voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) te kiezen, met alle 

bijbehorende extra administratieve rompslomp en zoektochten naar passende zorgverleners. 

 

Aanbod van beschikbare methodieken Meerdere keren hebben cliënten, naasten en ervaringsdeskun-

digen aangegeven dat zorg niet passend is omdat de inhoudelijke (complexe) zorgvraag niet aansluit 

bij het gehanteerde zorgaanbod. Zorgaanbieders hanteren een bepaalde methodiek, hanteren een 

bepaalde groepsgrootte en/of gaan uit van een ontwikkelperspectief. Dat leidt tot de uitspraak: 

‘Passende zorg is: De cliënt wordt in het zorgaanbod gepast (of geperst?)’.   

 

Domein-overstijgend gezinsnetwerk. Netwerken worden in de basis rond een cliënt opgezet. Een 

domein-overstijgend netwerk op gezins- of familieniveau is lastig en complex vanuit stelsels en wet-

geving (privacy) en daardoor ongebruikelijk. Bij de Jeugd-GGZ heeft men frequent met een ‘systeem-

probleem’ te maken, waardoor de problematiek van waaruit gestart wordt uiteindelijk veroorzaakt kan 

worden door niet-passend onderwijs, of een niet-adequate gezinssituatie. Alleen door het gehele 

leefsysteem aan te pakken kan echt passende zorg geboden worden met een blijvende verbetering.  

 

Moeizame gezinssituaties zijn geen uitzondering bij complexe zorgvragen. ADHD, Autisme Spectrum 

Stoornis (ASS), licht verstandelijke beperkingen (LVB) en bipolaire stoornissen hebben bijvoorbeeld 

een hoge erfelijkheidscomponent. In de netwerken rond een gezin kan men daarom te maken krijgen 

met Jeugd-GGZ (Jw), met passend of speciaal onderwijs (OCW), met volwassenen-GGZ (Zvw) voor de 

ouders en met de Wmo en Jeugdzorg voor gezinsondersteuning en opvoedbegeleiding. Dan kunnen 

niet alleen financieringsschotten, maar ook privacy-schotten een gezamenlijke adequate aanpak, of 

afstemming tussen zorgaanbieders, volledig in de weg staan. Effectief en efficiënt bijeenkomen is hier-

bij al een probleem vanwege agendaproblematiek en groepsgrootte. Het gevolg is dat het creëren van 

een passend netwerk en het regisseren op gezinsniveau bijna onmogelijk is.  

 

 

Knelpunten bij financiers 

Bekostigingsmethoden vs. een flexibel passend zorgaanbod. Zorgaanbieders worden beperkt in het 

bieden van passende zorg door de wijze waarop financiering, inkoop en verantwoording (bekostiging) 

wordt ingestoken. Ofschoon begrijpelijk vanuit rechtmatigheid en controle worden ‘open einde 

trajecten’ hierdoor niet of nauwelijks ingekocht, terwijl dit wel nodig kan zijn voor passende zorg. 

Bijvoorbeeld bij de (jeugd-)GGZ is dit vaak aan de orde. De enkelvoudige aanmelding blijkt dan (pas) 

na de start van de behandeling een complexere situatie te bevatten, de zogenaamde ‘camelnose’. Om 

hierop passend te kunnen reageren moeten zorgverleners, en soms ook cliënten, opnieuw een admini-

stratief proces door om de zorg te kunnen continueren. 

 

Naast de beperkingen rond ‘open einde trajecten’ is passende zorg ook moeilijk te leveren rond ‘pro-

actieve’ en ‘preventieve zorg’. Deze zorg is ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid slecht te 

controleren, waardoor de administratieve verantwoording erg veel tijd vergt, of niet wordt geadmini-

streerd. Het gevolg is dat deze zorg pas kan worden aangeboden / afgenomen als het probleem groot 

genoeg, terwijl er wel behoefte aan is en zelfs escalaties kan voorkomen. Denk hierbij aan de voor-
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spelbare escalaties van een puber met autisme en de omgang met progressieve ziektes als ALS, MS 

en dementie. Voordat dan het indicatieproces wederom is opgestart, de goedkeuring is verkregen en 

de bekostiging is geregeld, heeft al verdere escalatie plaatsgevonden en dekt de geïndiceerde zorg 

alweer niet de zorgbehoefte. Wat mist is ‘ruimte in wetten en financiering’. 

 

Bekostiging voor niet-individuele regie. In de huidige bekostigingsmethoden is nauwelijks ruimte voor 

niet-individueel regie- en netwerk. Dit zit de vorming van effectieve en passende netwerken en de 

opbouw van onderling vertrouwen in de weg. De bekostiging bij Wlz, Zvw en Wmo is steeds gericht op 

individuele hulpverlening. Zowel de zorg zelf, als het regiewerk voor een individuele cliënt is daarbij 

bekostigd. In niet-individueel regiewerk is echter niet voorzien, waardoor degene die dit op zich neemt 

hiervoor niet wordt vergoed. Dit belemmert de vorming en instandhouding van regionale netwerken 

(denk aan de regionale autisme-netwerken) waarin een onderlinge vertrouwensband kan worden 

opgebouwd, of kennis van elkaars dienstverlening kan worden verkregen. Ditzelfde geldt voor domein-

overstijgend regiewerk, terwijl dat vaak nodig is om passende zorg te kunnen organiseren. 

 

Eénjarige contractering. Doordat vooral éénjarige trajecten worden ingekocht richten zorgaanbieders 

zich op trajecten van één jaar in hun aanbod. Hierdoor ontstaat een hoge doorstroom van zorg-

verleners en instanties. Dat leidt tot discontinuïteit van het netwerk op cliëntniveau (geen opbouw 

vertrouwensband), het eerder genoemde ‘passantengedrag’, en discontinuïteit van (passende) 

behandelplannen. Zorgaanbieders, cliënten én instanties moeten vervolgens veel (administratief) werk 

verzetten bij het vinden van nieuwe passende zorg. Een nieuwe traject, een nieuw aanspreekpunt / 

hulpverlener, etc. Steeds opnieuw je verhaal doen is voor een cliënt met autisme vanuit de medische 

invalshoek zelfs contra-productief en escalatie-stimulerend. 

 

Eénjarige contractering heeft aan de inkoopkant tot gevolg dat veel tijd wordt ‘verspild’ aan aan-

bestedingen en inkoop- en inregeltrajecten. Dit weerhoudt zorgaanbieders ervan om te investeren in 

zorginnovaties en langjarige methodieken te ontwikkelen. Dat heeft op de langere termijn weer een 

negatieve weerslag op de passende zorg voor cliënten. 

 

 

Knelpunten bij CIZ, zorgkantoren en toezichthouders als VWS, Nza en ZIN 

Hantering regels. Het CIZ en de Zorgkantoren hanteren in de Wlz weinig flexibiliteit, waardoor (stelsel 

overstijgende) samenwerking en passende zorg ondergeschikt lijkt te raken aan analysemodellen en 

kaders. Indicaties, bekostigingsmethodiek én de zorginkoop hebben zich gericht op de regelgeving en 

laten steeds minder ruimte voor afwijkingen. Dit beperkt in sommige gevallen cliënten, zorgaanbie-

ders én zorgkantoren, bij het vinden van het juiste zorgaanbod. 

 

Risicomijdend gedrag. Verantwoording, regelgeving en toenemende controles zorgen ervoor dat men 

risico’s mijdt bij het organiseren van passende zorg. Zo geven de zorgkantoren terug dat in de Wlz 

een aantal vrijheidsgraden zijn beperkt ten gunste van controle op doelmatigheid en rechtmatigheid, 

terwijl enige flexibiliteit en creativiteit soms nodig is om het stelsel te laten functioneren. Twee 

voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk zijn: 

 Bij het omkatten van cliënten van GGZ naar V&V worden dure en beperkte plaatsen 6 weken 

opengehouden, zodat het CIZ in de tussentijd de indicatie kan regelen. 

 Bij een progressieve ziekte als dementie, kon het CIZ vroeger een iets ruimere indicatie afgeven, 

die in de loop der tijd steeds meer werd ingevuld, zonder dat een herindicatie nodig was. 

 

Strengere controle-eisen zorgen zo voor lege plekken en extra administratieve rompslomp voor de 

betrokken partijen, terwijl de feitelijk geleverde zorg niet-passend is voor de behoefte. 

 

In dit licht is het goed om te beseffen dat cliënten (en vaak de zorgaanbieders) veel administratief 

werk moeten verrichten om passende zorg te kunnen blijven bieden (gefinancierd te krijgen), terwijl 

in veel Wlz-situaties het progressieve ziektebeeld voorspeld kan worden, en dus ook de totale zorg-

kosten. Bij zorginstelling ‘Albrona’ loopt dan ook een experiment van populatiebekostiging, waardoor 

individuele vervolgindicaties niet meer nodig zijn, maar de populatie als geheel bekostigd wordt. 
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Strikte handhaving vs. innovatie en maatwerkzorg. Zorgaanbieders kunnen en durven minder te 

experimenteren en/of flexibiliteit te betrachten door de strenge controles en handhaving op de 

bestaande regels en methoden. Dit staat innovatie en maatwerkzorg in de weg. De gewenste integrale 

zorg in de wijkverpleging (denk aan de flexibele werkwijze van Buurtzorg) geeft bijvoorbeeld 

problemen bij de verantwoording, omdat andere zorg wordt geleverd dan in het (geïndiceerde) 

takenpakket valt. Ook hier geldt ‘een integrale en levensbrede benadering maakt zorg passend’. 

 

 

3.3 Hoofdlijnen onderzoeksresultaat, wanneer verbindt het netwerk? 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij alle partijen in het netwerk knelpunten zitten die het 

kunnen organiseren van passende zorg bij een complexe zorgvraag in de weg zitten, soms recht-

streeks, soms omdat ze een goede samenwerking van het netwerk op cliëntniveau verstoren. 

 

De knelpunten bij cliënten en hun naasten liggen vooral op een gebrek aan kennis en inzicht in het 

zorgaanbod waardoor zij geen volwaardige regierol kunnen spelen om passende zorg te organiseren. 

Daarnaast moeten ze veel tijd besteden aan het vinden en te woord staan van een veelheid aan zorg-

verleners en instanties, vaak gepaard met een grote administratieve lastendruk. Verder is bij het 

organiseren van passende zorg vaak onvoldoende oog voor levensbrede ondersteuningsvragen van de 

cliënt, zoals bij wonen en inkomen, die blokkerend kunnen zijn voor de efficiency en effectiviteit van 

de ingezette zorg. Hierbij geldt een ‘volgorde der dingen’. 

 

Gemeenten blijken bij complexe zorgvragen eveneens geen volwaardige regierol te kunnen spelen, 

ondanks veel inspanningen en successen bij de eenvoudiger zorgvragen. Het komt ook regelmatig 

voor dat gemeenten rol-onzuiver zijn door zich inhoudelijk te mengen in de behandeling die een 

professional adviseert. Dit wordt versterkt door een cultuurverschil in de omgang met privacy tussen 

de meer administratief ingestelde gemeenten en de medische beroepsgroepen. Er ontstaat zo geen 

onderling vertrouwen, dat verzwakt het netwerk en bemoeilijkt het organiseren van passende zorg bij 

complexe zorgvragen. Tot slot speelt budgetdruk een cruciale rol bij het kunnen vinden van passende 

zorg. 

 

Bij zorgaanbieders is geconstateerd dat zij de neiging hebben om zich op vooral hun eigen zorgaanbod 

en vakgebied te richten, waardoor eilandgedrag ontstaat. Bij het vinden van passende zorg wordt het 

aanbod verder beperkt doordat zorgaanbieders alleen de bij hen ingekochte trajecten aanbieden met 

de door hen gehanteerde methodieken. Deze gaan veelal uit van een bepaalde ontwikkeling, leidend 

tot beëindiging, terwijl dat niet passend hoeft te zijn voor de zorgbehoefte van de cliënt. Verder is een 

(domein-overstijgend) gezinsnetwerk uiterst moeilijk te organiseren en leidt dat soms tot complexe 

samenwerkingsproblemen, omdat onderlinge uitwisseling van (medische) gegevens tussen de 

behandelaren en tussen domeinen vaak niet mogelijk is. 

 

Financiers hanteren bekostigingsmethoden die een flexibel passend zorgaanbod in de weg staan, 

bijvoorbeeld met ‘pro-actieve’ en ‘preventieve trajecten‘ waardoor zorg niet actueel passend is en dure 

escalaties kunnen ontstaan. De bekostigings- en verantwoordingssystematiek beperkt ook de finan-

ciering van boven-individuele regievoering, bijvoorbeeld in een gezin, maar nog meer in de regionale 

netwerken (buiten de scope van dit onderzoek), waardoor kennisdeling en opbouw van een 

vertrouwensband onvoldoende tot stand kunnen komen. 

  

Het CIZ, de zorgkantoren en de toezichthouders als VWS, Nza en ZIN hanteren de regels steeds 

strikter waardoor samenwerking en passende zorg onderschikt lijkt te raken aan analysemodellen en 

kaders. Dit leidt ook tot risicomijdend gedrag bij zorgverleners om passende zorg te organiseren die 

afwijkt van de bekostigings- en verantwoordingsrichtlijnen. Daarmee wordt de broodnodige innovatie 

en maatwerkzorg geblokkeerd, terwijl daar juist veel kansen liggen in verbetering en besparing van de 

zorg en ondersteuning en versterking van het netwerk op cliëntniveau.  

 

Samenvattend laat ons onderzoek laat zien dat er op meerdere vlakken verbetering mogelijk én nodig 

is. Het gaat hier om vier hoofdknelpunten die beperkend zijn voor het functioneren van de netwerken 

om een cliënt heen en de beschikbaarheid van passende zorg bij een complexe zorgvraag: 
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 De financiering, bekostiging en verantwoording is gericht op korte trajecten en (blijvende) 

verbetering van de situatie van de cliënt. Cliënten met een specifieke, of levensbrede zorgvraag 

(organisatorisch complex) passen hierdoor niet altijd in het bekostigde zorgaanbod. 

 Het administratieve proces en de verdeling van verantwoordelijkheden per zorgstelsel en per 

domein leidt tot versnippering van loketten, werkwijzen, zorgaanpak én regievoering. 

 Regels rondom privacy, marktwerking en bezuinigingsdoelstellingen leiden tot belemmeringen en 

belangentegenstellingen in de samenwerking. 

 Onvoldoende kennis van passende zorg en onvoldoende kennis van en begrip voor elkaars situatie 

beperkt de kwaliteit van de samenwerking (vertrouwen en verbinding), de regievoering en het 

organiseren en vinden van passende zorg. 

 

Met deze vier hoofdknelpunten hebben we een antwoord gevonden op de eerste onderzoeksvraag: 

‘welke knelpunten ervaren de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’. Daarmee richten we 

ons op de andere twee onderzoeksvragen: ‘welke ondersteuning helpt de cliënt en het netwerk bij een 

complexe zorgvraag’ en ‘welke informatie, casussen en best practices zijn hierover beschikbaar’. 

 

De eerste drie hoofdknelpunten zijn vooral instrumenteel van aard. Ze zijn mogelijk deels oplosbaar, 

maar verwacht mag worden dat ze voor een ander deel ook alleen verplaatsbaar zijn. Een andere 

indeling van de zorgstelsels bijvoorbeeld, leidt tot nieuwe scheidsvlakken, maar niet per sé tot een 

volledige oplossing. Het vierde hoofdknelpunt is intermenselijk van aard. De kwaliteit van de 

samenwerking, de regievoering en het kunnen organiseren van passende zorg is afhankelijk van 

mensen; hun kennis, hun houding en hun gedrag. Succesverhalen (best practices) lijken dit te staven: 

“Waar een wil is, is een weg”. 

 

Dit vergt echter een netwerk waarbij samenwerking, vertrouwen en verbinding ervoor zorgt dat de 

netwerkleden rolzuiver (willen) zijn, respect en begrip hebben voor elkaars positie en beperkingen, en 

van zichzelf en van elkaar accepteren dat je niet alles kan weten. Uitwerking van dit hoofdknelpunt 

legt zelfs de basis voor verbetering van de drie instrumentele hoofdknelpunten. Onze visie is dat ‘er 

ruimte is in wetten en financiering’ en dat ‘passende zorg ontstaat in een netwerk’, je moet het alleen 

(willen) vinden. Dit leidt tot de kernvraag: 

 

Hoe bevorderen we de samenwerking tussen de professionals, de instanties en met de cliënt om 

passende zorg te kunnen organiseren, ook bij een complexe zorgvraag? 

 

In onderstaand kader wordt een korte toelichting gegeven welke gedachte er achter de benadrukking 

van ‘samenwerking’, ‘vertrouwen’ en ‘verbinding’ zit en welke onderlinge samenhang ertussen 

bestaat. In de komende hoofdstukken wordt dit verder uitgewerkt met ‘helpende gedachten’ en 

‘passende adviezen’. 

 

Samenwerking is nodig om rond cliënten passende zorg te vinden, te organiseren en te realiseren. De mate van 

samenwerking is daarbij afhankelijk van het onderlinge vertrouwen tussen de netwerkleden, de sterkte en de 

rolzuiverheid van ieder lid. Samenwerken in een divers netwerk van mensen en professies vergt namelijk onderling 

respect en begrip. Wantrouwen en eiland denken leidt tot losse initiatieven van zelfstandig opererende schakels, 

waarmee de cliënt niet geholpen is en passende zorg niet kan worden gerealiseerd en geborgd. Een zwak netwerk 

mist samenwerking. 

 

Vertrouwen krijg je niet, maar moet je verdienen. Dat kan door samenwerken, of door verbinding zoeken met 

elkaar, waarbij de cliënt als gezamenlijk richtpunt kan dienen. Administratieve rompslomp, nadruk op controles en 

wantrouwend gedrag werken averechts. Daarmee ontstaat geen pleidooi voor het weghalen van controles en 

verantwoording. Dat zijn bewijzen achteraf die iedereen logisch en begrijpelijk vindt. Vertrouwen is een menselijk 

(sociaal) aspect, dat groeit door samenwerking en verbinding. Het leidt tot ‘smeerolie’, ‘begrip’ en ‘gunnen’, dat 

niet met administratie kan worden bereikt. 

 

Verbinden is het samen brengen van de kennis, de invalshoeken en de relevante mensen in het passende netwerk. 

Dat ligt niet (per sé) bij één persoon, maar vergt wel altijd een mate van vertrouwen en samen willen delen. 

Wederom gaat het hierbij om het belang van de cliënt, waar de leden voor samenkomen vanuit hun eigen professie 

of invalshoek en waarbij ook ruimte moet zijn voor het eigen organisatiebelang. Verbinden is dus niet vastbinden, 

of knellend voorschrijven. 
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4 Onderzoeksbevindingen; helpende gedachten 
Het vorige hoofdstuk is geëindigd met het onderzoeksresultaat langs vier hoofdknelpunten en de 

benadrukking van de intermenselijke aspecten, leidend tot de kernvraag: Hoe bevorderen we de 

samenwerking tussen de professionals en met de cliënt om passende zorg te kunnen organiseren, ook 

bij een complexe zorgvraag? 

 

In dit hoofdstuk wordt een aantal concepten en begrippen uitgewerkt die wij in onze contacten als 

oorzaken, denkraam en oplossingsrichtingen hebben meegekregen. Ze kunnen helpen bij het ver-

beteren van de knelpunten uit de onderzoeksbevindingen en vooral helpen met het verstevigen van de 

verbindende rol in het netwerk op cliëntniveau. Daarmee beantwoorden we de andere twee onder-

zoeksvragen: ‘welke ondersteuning helpt de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’ en 

‘welke informatie, casussen en best practices zijn hierover beschikbaar’. 

 

 

4.1 Beeldvorming 

Een respondent gaf aan dat in de jaren tot 2015 steeds meer benadrukt werd dat de AWBZ onhoud-

baar was. Impliciet is daarbij het beeld ontstaan dat de manier waarop dat georganiseerd was leidde 

tot extra zorgvraag, waar dat ook anders en goedkoper kon. Met de decentralisatie zouden ‘keuken-

tafelgesprekken’ en ‘integrale arrangementen’ ervoor zorgen dat kosten drastisch omlaag zouden 

gaan. Onnodige en langdurende zorgkosten konden zo worden voorkomen door vervanging met 

slimmere en goedkopere alternatieven. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de veldpartijen in de nieuwe 

setting zijn gestart met een negatief beeld van elkaar. Vanuit die insteek is zorg en ondersteuning 

ingekocht, zijn de wijkteams ingericht en is de bekostiging opgezet. 

 

In de praktijk blijkt dat langdurende zorg veel vaker onvermijdbaar blijkt dan vooraf gedacht. Dit 

veroorzaakt nu veel budgetdruk, niet-passende zorg met het risico op escalaties en in het ergste geval 

zelfs zorg-onthouding. Gemeenten, zorgaanbieders en cliënten krijgen zo geen vertrouwen in het 

stelsel, noch in elkaar.  

 

Het is zaak om bewust te zijn van deze beeldvorming, zodat het kan worden bijgesteld naar een meer 

constructieve gedachte over elkaar. Dan kan realistischer worden gekeken naar wat cliënten nodig 

hebben aan zorg, welke zorg en ondersteuning moet worden ingekocht en welke budgettering hierbij 

hoort. Daarmee wordt rust gecreëerd in de samenwerking binnen het netwerk en meer erkenning 

gegeven aan wat tot 2015 gebruikelijk was. Tegelijkertijd kan dan realistischer gekeken worden naar 

de bezuinigingsdoelstellingen. Dit versterkt het netwerk op cliëntniveau en ondersteunt de realisatie 

van passender zorg, regievoering en budgettering. 

 
 

4.2 Complexiteit en flexibiliteit versus escaleren 

In het onderzoek is complexiteit een veel gehoord begrip. Al in de inleiding is aangegeven dat com-

plexiteit vaak meer met het organiseren van zorg te maken heeft, dan met de cliënt, of de beper-

kingen zelf. Paradoxaal genoeg is daarbij flexibiliteit en maatwerk extra complicerend, terwijl het 

nodig is om passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven geven.  

 

Als complexiteit, naast een inhoudelijke, dus vooral een organisatorische achtergrond heeft, vergt het 

aanvliegen van die complexiteit ook een andere insteek. Vanuit de organisatieleer is in de manage-

mentliteratuur daarover veel te vinden rond ‘crisismanagement’. Het Cynefin-model10 is daarbij een 

bekend hulpmiddel om vanuit organisatorisch oogpunt tot een adequate aanpak en aansturing te 

komen. Het helpt bij het aanpassen van de organisatie (lees: netwerk) aan de situatie, maar geeft ook 

focus op de handelingen die extra aandacht behoeven en zelfs op de leiderschapsstijl in het netwerk. 

 

 

                                                      
10 Het Cynefin-model is ontwikkeld door David J. Snowdon en Mary E. Boone in hun artikel ‘A Leaders Framework for 
Decision Making’, Wise executives tailor their approach to fit the complexity of the circumstances they face, 
november 2007, Harvard Business Review. Bijgaand model is een bewerking door prof. Simon French en Jan Otten. 
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Het Cynefin-model onderkent vier soorten complexiteit: 

 ‘Bekende crisis’ is vergelijkbaar met de standaard inrichting van onze stelsels en domeinen, waar-

bij de netwerken op cliëntniveau goed functioneren en tot passende zorg en ondersteuning leiden. 

 ‘Denkbare crisis’ is nog steeds af te handelen met de standaard inrichting van onze stelsels en 

domeinen, alleen is wel een vorm van samenwerking en afstemming nodig (netwerk) om de zorg 

en ondersteuning passend te maken en houden. 

 ‘Complexe crisis’ is niet meer met de standaard inrichting op te lossen. Hier is extra aandacht 

nodig voor de samenwerking in het netwerk en het activeren en stimuleren van een gezamenlijke 

oplossing. Hier gaat meespelen dat bij levensbrede oplossingen een ketensamenwerking nodig is 

waarbij hiërarchie niet is geborgd en samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en 

verbinding tot stand moet komen.  

 ‘Onbekende crisis’ is vanuit de zorg en ondersteuning vooral een operationele situatie, waarin snel 

gehandeld moet worden, om veiligheid te borgen (denk bijvoorbeeld aan de veiligheidshuizen), of 

om escalatie te voorkomen. Dan gaat het eerder om noodopvang en direct ingrijpen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Cynefin-model leert dat het netwerk op cliëntniveau in complexere situaties een andere aanpak en 

aansturing vergt dan in reguliere situaties, waar procedures en protocollen leidend kunnen zijn. Dit 

vergt een flexibel netwerk met aangepaste leden, afhankelijk van de situatie. Hiervoor is flexibiliteit 

nodig, zodat niet alleen zorginhoudelijk, maar ook qua afstemming en samenwerking kan worden op- 

en afgeschaald, naar gelang de situatie dat nodig maakt. 

 

Het helpt om het aanpassen van het netwerk aan de situatie, als een vorm van opschalen en/of esca-

leren te zien. Het kan leiden tot de toevoeging van een ‘regisseur’, of de interventie door een ‘loket’ 

om passende zorg georganiseerd te krijgen. In de komende paragrafen gaan we hier verder op in. 

 

 

4.3 Flexibiliteit door opschaling en afschaling 
Aanpassen van het netwerk van betrokken personen wordt bij de rampenbestrijding bereikt via de 

begrippen ‘opschaling en afschaling’. De beschrijving en ideevorming van MEE hierover is in dit opzicht 

interessant voor de gedachtevorming, ook rond het toepassen van regie. 

 

De regie blijft bij rampenbestrijding zo veel mogelijk bij de eerste man ter plaatse. Als een ambulance 

bij een ernstig ongeluk aankomt en constateert dat er meer zorg nodig is dan één ambulance kan 

leveren, dan trekt de betreffende verpleger een groen hesje aan en is vanaf dat moment de coördi-

nator ter plekke, ‘de eerste ambulance ter plaatse’. Hij beslist hoeveel extra ambulances moeten 

komen en wat aan extra zorg nodig is. Alle extra ingeschaalde zorglagen staan ten dienste van hém. 
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De doorzettingsmacht en verantwoordelijkheden van mensen hoger in de hiërarchie zijn er niet om 

besluiten te nemen, maar om te zorgen dat hij krijgt wat hij nodig vindt. Als hij roept: ‘nu 10 

ambulances en een chemische decontaminatie’ dan komt dat er en gaat niemand die vraag her-

beoordelen. Hetzelfde geldt voor politie en brandweer. Centraal staat bijvoorbeeld het ‘MKO’, het 

motorkapoverleg, waarbij de eerste verpleger, brandweerman en politieagent ter plaatse samen de 

onderlinge inspanningen coördineren. De regierol gaat pas schuiven als er meerdere ongeval locaties 

of situaties samen gecoördineerd worden. Niet de ernst (complexiteit) van het ongeval leidt tot 

opschaling van regie, maar de schaal. 

    

Een ander interessant aspect is de automatische opschaling in meerdere domeinen. Als de politieagent 

ter plekke zegt: ‘hier moet mijn commandant bij betrokken worden’, dan gebeurt automatisch hetzelf-

de bij brandweer en ghor (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio). Ook hier: geen 

vragen, twijfels of eigen inschattingen, het gebeurt gewoon.  

 

MEE stelt daarbij dus niet dat bij opschaling (escalatie) de regierol rond een cliënt automatisch naar 

een andere persoon moet gaan. Het gaat er eerder om dat in simpele stappen een professional die 

dicht bij de cliënt staat in staat wordt gesteld om zaken voor elkaar te krijgen. En dat er vervolgens 

harde en duidelijke afspraken zijn hoe alle betrokken domeinen zich daaraan aanpassen. 

 

Als de “eerste professional ter plaatse” dat wenselijk acht kan dat dus inhouden dat de regie wel naar 

een andere persoon gaat. Het belangrijkste is dat andere partijen of ‘hogere’ lagen ten dienste staan 

van die professional. Zij hebben de taak om de professional te voorzien van doorzettingsmacht en 

middelen, niet om dezelfde afweging opnieuw te maken. Evaluatie van het oordeel van de eerste hulp-

verlener ter plaatse vindt pas naderhand plaats, eerst wordt het probleem opgelost, onder zijn regie. 

 

Dit samenwerkingsmodel kan helpend zijn als voorbeeldcasus. Dit is een manier om te voorkomen dat 

problematiek constant herbeoordeeld wordt en dat de beslissingsbevoegdheid steeds naar een ander 

niveau of domein verschuift, met veel administratieve lasten, tijdverlies en irritatie tot gevolg.  

 

 

4.4 Netwerken en loketten 

In de netwerken op cliëntniveau is doorgaans minder, of geen tijd voor reflectie, opbouw van onder-

ling vertrouwen en borging van kennis. Op cliëntniveau is de samenwerking vooral gericht op het uit-

voeren van procedures en protocollen en het vinden van situationele (passende) zorg en onder-

steuning binnen de geldende kaders en richtlijnen. Dit wordt mede veroorzaakt door de situationele 

opzet rondom een cliënt en de personele wisselingen op functies bij zorgaanbieders en instanties.  

 

Versterking van de netwerken ten behoeve van passende zorg en regie bij complexe zorgvragen vergt 

meer vertrouwen en verbinding. In de zorg en ondersteuning kennen we echter meerdere soorten 

netwerken, ieder met hun eigen focus en meerwaarde. Deze regionale en kennisnetwerken kunnen 

helpen bij het vinden van passende zorg, leden van het netwerk op cliëntniveau versterken in hun rol 

(achterwachtfunctie) en eventueel als loket dienen. Juist in deze samenwerkingsverbanden is ruimte 

en gelegenheid om te werken aan structurele verbeteringen, onderling overleg, vernieuwende 

inzichten en onderling vertrouwen.  

 

We noemen er drie: 

 De regionale autismenetwerken leveren veel kennis en ondersteuning aan individuele cliënten, 

maar ook aan zorgprofessionals en instanties waardoor zij zich beter kunnen instellen op de 

levensbrede ondersteuning van cliënten met autisme. 

 Lotgenotencontact en cliëntenplatforms versterken cliënten en hun naasten in hun informatiepositie 

over methoden, zorgaanbod en ervaringen (casuïstiek), maar ook over processen en procedures bij 

instellingen en bij de omgang met de instanties van de (zorg)stelsels en levensdomeinen. 

 Branche-organisaties, expertmeetings van zorgprofessionals en kennisinstituten (zoals bijvoorbeeld 

Actiz, VGN, Movisie, IederIn en MEE) versterken zorgaanbieders en instanties door het uitwisselen 

van casuïstiek, aanscherping van protocollen en methodieken en het oplossen van veel voorkomen-

de knelpunten. Waarbij de HLZ-tafel sinds 2015 vooral in de breedte van de zorgstelsels een rol 

speelt bij het bespreken en (laten) oplossen van veel voorkomende knelpunten. 
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Specifiek voor escalatie is nu een groot aantal ‘loketten’ actief, zoals de praktijkteams bij VWS, het 

Meldpunt Juiste Loket, de gemeentelijke en landelijke Ombudsmannen, de Uitvoeringsautoriteit en de 

CCE in de Wlz. Zij worden gebruikt voor opschaling bij knelpunten en ondersteuning van de netwerken 

op cliëntniveau als zorg en ondersteuning dreigt vast te lopen. 

 

Versterking en betere structurering van deze ‘loketten’ helpt de netwerken én cliënten bij het vinden 

van passende zorg, als dat niet lukt volgens de geëigende manier. Hiervoor moet helder zijn wie 

wanneer bij welk loket aan kan kloppen en welke loketten er zijn. Ook helpt het als de loketten elkaar 

onderling kennen en casuïstiek afstemmen. Het voorkomt dat cliënten zich gedwongen voelen om een 

rechter, of de (kinder-)ombudsman te benaderen om gehoord te worden. Een helpend voorbeeld uit 

de praktijk is de ‘Informatiekaart escalatiemodellen’ die de VNG heeft ontwikkeld voor de Jeugdzorg. 

 

Simpelweg mensen bij elkaar zetten, dat een netwerk noemen en wachten totdat er een oplossing is, 

helpt niet. Door de regionale netwerken en de loketten als verlengden van de netwerken op cliënt-

niveau te zien, kunnen ze effectief worden ingezet bij het regisseren en arbitreren als passende zorg 

niet lukt bij complexe zorgvragen. 

 

 

4.5 Formele en informele rollen (houding en gedrag) 

In de netwerken op cliëntniveau zijn formele functies actief. Zij nemen een specifieke taak op zich die 

op papier de samenwerking versterken en helpen bij het organiseren en bieden van passende zorg en 

ondersteuning. De praktijk blijkt weerbarstiger. Kennisgebrek, protocollering, organisatiebelang, 

beperkte taakstelling en onderbezetting staan het efficiënt en effectief organiseren van passende zorg 

in de weg, met als gevolg de in hoofdstuk drie vermelde knelpunten.  

 

Er zijn ook informele rollen in een netwerk. Deze rollen horen niet per sé bij een bepaalde functie, of 

een persoon. Het is goed mogelijk dat eenzelfde persoon meerdere rollen ‘speelt’, zoals ieder mens in 

staat is om kind, partner, ouder en collega te spelen, met ander gedrag en een andere houding.  

 

Vanuit cliëntperspectief is vaak behoefte aan praktische ondersteuning bij het organiseren van 

passende zorg. In dat kader wordt gesproken over de behoefte aan een ‘meedoener’, niet aan een 

‘meeloper’, of ‘meeprater’. Alle onderstaande rollen zijn daarvoor geschikt, mits de juiste persoon 

deze rol op zich neemt met de juiste invulling en de juiste houding. Ter ondersteuning van het 

organiseren van passende zorg is het interessant om vanuit deze gedachte, de meerwaarde van 

formele en informele rollen beter te benutten. Hieronder beschrijven we vijf van deze rollen. 

 

Cliëntondersteuner 

In dit onderzoek zijn we meermaals het begrip ‘cliëntondersteuner’ tegengekomen. De term wordt 

echter steeds in een verschillende context gebruikt, waardoor er verwarring ontstaat bij cliënten, 

zorgverleners en instanties. Om die verwarring te verminderen helpt het om onderscheid te maken 

tussen de cliëntondersteuner als beroep, als functie en als rol:   

 De cliëntondersteuner als beroep is sinds 13 oktober 2015 een geregistreerd beroep op hbo-

niveau met eisen aan kwaliteit, deskundigheid en permanente educatie. Het register is ingericht 

door de ‘beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking’ (BCMB).  

 De cliëntondersteuner als functie is een persoon die in dienst is bij bijvoorbeeld een gemeente, 

een zorgkantoor, of een zorginstelling in de functie van cliëntondersteuner. Kwaliteitscriteria en 

onafhankelijkheid kunnen per organisatie verschillen en zijn niet gegarandeerd. 

 De cliëntondersteuner als (informele) rol is iedere persoon die een cliënt ondersteunt bij het 

organiseren van de zorg en ondersteuning, ongeacht functie of beroep. 

 

De zorgstelsels kennen de formele functie van ‘cliëntondersteuner’, met verschillende benamingen. In 

de praktijk krijgt dezebinnen de gemeenten, of bij de zorgkantoren, niet altijd de ruimte die nodig is. 

Dat kan ertoe leiden dat hun invloed bij complexe zorgvragen dan beperkt is, zij de (medische) 

problematiek niet volledig kunnen (mogen) overzien, of geen levensbrede ondersteuning mogen 

leveren. Ook de onafhankelijkheid is in een aantal situaties een issue. Cliënten ervaren soms dat de 

cliëntondersteuner (onbewust) meer de financierende organisatie ondersteunt dan de cliënt. Bijvoor-

beeld door zich te laten beperken door het aanbod van een bepaalde instelling. ‘Kijken vanuit de 
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cliënt’ wordt dan ‘welk aanbod van deze instelling is de beste keuze voor deze cliënt’ in plaats van ‘wat 

heeft deze cliënt nou echt nodig’, los van het ingekochte zorgaanbod.   

 

Door de formele rol ‘cliëntondersteuner’ (als beroep) te verrijken met de kenmerken van informele 

rollen, zoals ‘ervaringsdeskundige’, ‘gids’, ‘regisseur’, of ‘verschilmaker’, kan de formele rol een 

substantiële meerwaarde krijgen. Hieronder worden deze informele rollen verder uitgewerkt. 

 

De ervaringsdeskundige 

De term ervaringsdeskundige wordt gebruikt voor mensen die geleerd hebben van hun ervaringen in 

de zorg, en die ervaringen ook gebruiken als bron van kennis om daarmee anderen verder te helpen. 

Het gaat om kennis over hoe het is om te leven met kwetsbaarheid en de gevolgen daarvan. 

 

Mensen met een complexe zorgvraag kunnen behoefte hebben aan contact, zeker als hun eigen net-

werk beperkt of afwezig is. Een ervaringsdeskundig kan zich vaak goed inleven in hun situatie, in hun 

behoeften en in de dagelijkse problemen waar ze mee worstelen, de weg wijzen naar voorzieningen 

en zo nodig bemiddelen bij instanties. Ervaringsdeskundigen kunnen ook het cliëntperspectief 

vertegenwoordigen bij de organisaties die verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning, en inzicht 

geven in wat cliënten met een complexe zorgvraag echt ondersteunt11. Bij het organiseren van 

passende zorg bij complexe zorgvragen zou ervaringsdeskundigheid in alle fasen van het proces 

beschikbaar moeten zijn. 

  

Kenmerkend voor ervaringsdeskundigheid is dat iemand een herstelproces heeft doorlopen en die 

ervaringen kan inzetten voor anderen. Niet iedereen met een zorgvraag is ook ervaringsdeskundige. 

Adequate training en coaching is nodig, en vaak ook enige ondersteuning van de ervaringsdeskundige. 

Onder die voorwaarden blijken zij zeer waardevol in het versterken van de cliënt, het netwerk én 

inzetbaar als regisseur.  

 

De gids 

Cliënten en naasten, maar ook zorgverleners en instanties zijn vaak langdurig op zoek naar zorgaan-

bod, regelgeving en de bedoeling van die regelgeving (ruimte). Bij een levensbrede aanpak wordt 

deze zoektocht nog complexer, terwijl het heel waardevol is om naar levensbrede oplossingen te 

zoeken als een domein-overstijgende problematiek aan de orde is. 

 

We kennen digitale wegwijzers, brochures en voorlichtingssites waarop al heel veel te vinden is. En 

toch moeten mensen alsnog veel tijd steken in het vinden van passende zorg en ondersteuning, is de 

specifieke informatie niet te vinden, of blijft men in het ongewisse of de informatie ook op hun 

specifieke situatie van toepassing is. 

 

Voor meer specifieke situaties en bij complexere informatie- en oriëntatiebehoeften is interactie van 

groot belang, waarbij niet alleen feiten en regels van belang zijn, maar ook ervaringen, meningen en 

persoonlijk advies / beslisondersteuning. Dat is al snel mensenwerk, waarbij alle feiten, kennis en 

ervaring op alle levensbrede terreinen nauwelijks in één persoon zijn te vatten. 

 

Hier spelen ervaringsdeskundigen, lotgenoten en ervaren en breed georiënteerde zorgverleners nu al 

een rol. Zij gidsen de cliënten en hun naasten door de stelsels en domeinen naar passende zorg en 

ondersteuning. Een gids (een onafhankelijke cliëntondersteuner in de ogen van MEE) zou aan de 

volgende criteria moeten voldoen, om meerwaarde te kunnen bieden aan cliënten: 

 Vanuit de cliënt denken (zoals een advocaat doet); 

 De cliënt levensbreed ondersteunen bij het vinden van zorg en ondersteuning, daarvoor desnoods 

extra hulp inroepen; 

 Onafhankelijk (willen en mogen) denken t.a.v. de stelsels en domeinen, zodat er geen belangen-

verstrengeling ontstaat; 

 De cliënt actief en praktisch ondersteunen in het administratieve oerwoud van formulieren, keuzes 

en digitale wegwijzers, tot aan de opzet van het (levensbrede) netwerk. 

                                                      
11  Ervaringsdeskundigheid in de wijk. Hoe organiseer je het? Movisie, 2015.  

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Ervaringsdeskundigheid-in-de-wijk%20%5BMOV-6829145-1.0%5D.pdf
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De bewuste inzet van iemand met een gidsrol, eventueel ondersteund met middelen en acceptatie 

door andere netwerkleden, ontlast cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals bij het organiseren 

van passende zorg bij een complexe zorgvraag, mits hij de juiste competenties heeft. 

 

 

De regisseur 

De gemeenten hebben de formele rol van regisseur aangemeten gekregen. Dat kan goed werken, 

maar dan moet wel bedacht worden dat gemeenten niet levenslang en niet op alle levensbrede ter-

reinen (en ook niet alle zorgstelsels) actief zijn. Voor gemeenten dus de moeilijke keus of zij zich hard 

willen maken om levensbreed de regie te nemen, zich alleen tot hun gemeentelijke dienstverlening 

beperken (sociaal domein van zorg, welzijn, sport, werk, inkomen, onderwijs, wonen, veiligheid), of 

alleen regie voeren op de zogenaamde wiz-gebieden (werk, inkomen, zorg en ondersteuning). Veel 

huidige wijkteams focussen zich zelfs nog meer; of op de wmo, of op de jeugdzorg. 

 

Een brede regierol betekent voor de meeste gemeenten een totale omslag in hun organisatie, om het 

gehele sociaal domein te kunnen regisseren waar nodig. Het vergt ook breed afspraken maken met 

spelers in aanpalende (zorg-)stelsels en domeinen én daarvoor een zeker mandaat krijgen, binnen de 

gemeentelijke uitvoeringsinstellingen én daarbuiten. 

 

De regisseur is ook een informele rol. Een rol die begint bij de cliënt zelf, of een eventuele naaste. 

Daarnaast kan iedere zorgverlener in het netwerk op enig moment de regierol oppakken, langdurig, 

maar ook kortstondig, om iets te regelen. De afgelopen periode is regievoering een populair begrip 

geworden, zodanig dat er soms de neiging is om van 40 hulpverleners rondom een gezin door te 

groeien naar 7 regisseurs. Dat maakt zorg niet per sé passender, maar wel duurder en zeker niet 

efficiënter. Het risico bestaat dan zelfs dat meerdere regisseurs dezelfde dingen gaan doen, of elkaars 

(tijdelijke) rol niet accepteren; dat verzwakt het netwerk. 

 

Regievoering rond een complexe zorgvraag kent dus nogal wat haken en ogen, ongeacht of deze nu 

formeel, of informeel wordt ingestoken. Daarbij horen vragen als; ‘Wat is passende regie?’, ‘Welke 

houding hoort hierbij?‘ en ‘Is passende regie afhankelijk van de complexiteit, of fase waarin de 

passende zorg en ondersteuning (levensbreed) zich bevindt?. 

 

Het Cynefin-model biedt ook hiervoor een helpend denkkader. Het laat zien dat een andere situatie en 

complexiteit een ander soort leiderschap (regievoering?) en dus houding vergt en dat de noodzakelijke 

aanpak ook andere activiteiten en een andere volgorde kent. Onderzoeken, prioriteren, reageren, 

analyseren en acteren worden begeleid met procesmanagement, met analytisch scenariomanagement, 

met strakke bevelvoering, of met situationeel handelen op basis van creativiteit en lef. 

 

Passende regie vergt dus een flexibel model van regievoering, waarbij wordt opgeschaald naar gelang 

de complexiteit van de zorgvraag, of de urgentie, toeneemt. Competenties en houding zijn daarbij 

minstens zo belangrijk als taakomschrijving, mandatering en opleiding. Gedurende het onderzoek is 

wel eens geopperd dat op landelijk niveau hooguit 20 a 30 regisseurs nodig zouden zijn, die vanuit 

hun ervaring, breedte en persoonlijk voorkomen gesprekspartner kunnen zijn op meerdere niveaus en 

in diverse levensgebieden en daarmee het netwerk versterken op tijdelijke basis; opschaling en 

afschaling. Ter vergelijking wordt dan wel gedacht aan (sociaal) maatschappelijk werkers, systeem-

therapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en sociaal pedagogisch verpleegkundigen. 

 

 

De verschilmaker 

Uit het onderzoek is gebleken dat er casussen zijn waarin mensen in en om het netwerk er met extra 

inspanning voor hebben gezorgd dat vastgelopen zorg weer passend gemaakt werd, of niet beschik-

bare zorg toch mogelijk werd. Daarbij blijkt steeds één of enkele individuen het verschil te hebben 

gemaakt. Dit individu kan een naaste zijn, maar ook een zorgverlener die protocollen overboord zet, 

of een (administratief) medewerkster van een instantie die het management weet te overtuigen dat 

deze afwijking nodig is en dat zij eventuele omissies administratief wil corrigeren. Deze mensen 

realiseerden een doorbraak. We noemen ze ‘verschilmakers’. 
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Verschilmakers onderscheiden zich van anderen door zich bovengemiddeld in te zetten om passende 

zorg en ondersteuning te realiseren voor een specifieke cliënt in een specifieke situatie. De plek, het 

moment en de functie van de verschilmaker is vooraf niet te structureren, noch kan de verschilmaker 

vooraf worden aangewezen. Verschilmakers zijn niet te institutionaliseren. Dat wat nodig is om een 

doorbraak te realiseren vergt steeds andere kenmerken, vrijwilligheid en is situationeel bepaald. 

 

Verschilmakers forceren een doorbraak op basis van betrokkenheid, persoonlijke kwaliteiten of 

mogelijkheden, zicht op de blokkade én de overtuiging dat een (de) oplossing mogelijk is. Ze denken 

creatief (omdenken? out-of-the-box?), zijn vasthoudend en betrokken (denken vanuit het belang van 

de cliënt) en hebben vanuit een morele overtuiging (drive) de behoefte om de bestaande situatie voor 

de cliënt te verbeteren. Daarbij nemen zij vaak de ruimte door de regels en protocollen te hanteren 

vanuit de bedoeling en niet vanuit de letterlijke tekst. Het volgen van de letterlijke tekst doet denken 

aan het fenomeen ‘stiptheidsactie’ dat bijna eenzelfde effect heeft als een staking, en men dan alleen 

de regels volgt (…). 

 

In de complexiteit van zorg, behoeften, wetten, verantwoordingsregels en bekostigingsmethoden 

blijken individuele mensen dus het verschil te kunnen maken, waar stelsels, regels en protocollen wel 

de voorwaarden scheppen, maar niet tot passende zorg leiden. Processen, organisaties en structuren 

zijn zeer nuttig en absoluut noodzakelijk, maar werken niet uit zichzelf. Dat doen mensen. Alleen 

mensen zijn in staat om flexibiliteit, creativiteit en vasthoudendheid te combineren, desnoods net 

zolang als nodig, om zaken werkend te krijgen. ‘Mensen verschillen en dat is waardevol’ geldt dus ook 

voor de individuen in een netwerk die het verschil willen maken. 

 

Een uitzondering is mogelijk de werkwijze van het ‘Instituut voor Publieke Waarde’ dat op basis van 

bepaalde wetenschappelijke en verfrissende denkbeelden problemen aanvliegt. Zij richten zich daarbij 

niet per sé op situaties van ‘niet-passende zorg’. Hun werk- en denkwijze is wel verfrissend en leidt 

vaak tot een doorbraak waarvan geleerd kan worden voor andere situaties. Zo proberen zij bij multi-

problematiek de zorg simpel op te zetten door zich te focussen op een volgorde van handelen 

(Maslow-piramide), alleen de belangrijkste zorgtrajecten te behouden (geen maximaal, maar 

acceptabel zorgniveau) en te werken aan acceptatie en motivatie van de cliënt zelf.  

 

Het concept ‘verschilmaker’ laat (wederom) zien dat zorg mensenwerk is. Individuen maken het ver-

schil door hun creativiteit, hun vasthoudendheid en betrokkenheid en door hun drive om tot passende 

zorg te komen. Verschilmakers zijn dus vooral te herkennen aan hun houding en gedrag. Dat biedt 

openingen om ze te herkennen en te ondersteunen in hun drive om een goede oplossing te realiseren. 

 

 

4.6 Modellen en casuïstiek 

In de zorg en ondersteuning zijn diverse modellen in gebruik om passende zorg en ondersteuning te 

organiseren. Het zijn doorgaans analysemodellen die helpen bij het verkrijgen van inzicht in de cliënt-

situatie. Deze modellen zijn bedoeld om passende zorg te organiseren, maar kennelijk alleen voor 

gangbare zorgvragen. Ze lijken onvoldoende helpend voor complexe en levensbrede zorgvragen. Dit 

roept de vraag op waar deze modellen nu in tekort schieten en of een helpend model denkbaar is dat 

wel in staan is om te kunnen omgaan met de complexe (levensbrede) zorgvragen. 

 

Een mogelijk antwoord ligt besloten in het feit dat deze modellen uitgaan van de inhoudelijke vraag 

naar zorg en ondersteuning, of het toepassen van de inhoudelijke zorgvraag op een wettelijk kader. 

De onderzoeksbevindingen hebben in hoofdstuk drie juist laten zien dat bij de vastgelopen zorg, niet 

beschikbare, of niet gewenste zorg de zorginhoud slechts een deel van de problemen is. Eigenlijk gaat 

het er steeds om dat de cliënt niet in de zorg past, en dus kennelijk ook niet in de modellen. 

 

Om meer zicht te krijgen op de beperkingen van de bestaande modellen is een aantal veel gebruikte 

modellen bekeken. Hopend daarmee voorwaarden te vinden waaraan een overkoepelend model zou 

moeten voldoen om te kunnen werken voor complexe (levensbrede) zorgvragen. 
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Het CIZ heeft gebruik gemaakt van een ‘Trechtermodel’ voor 

het bepalen van de grondslag, de gebruikelijke zorg en voor-

liggende voorzieningen en de resterende zorgbehoefte op basis 

waarvan indicaties werden opgebouwd en een beslissing werd 

genomen. Het model is gericht op de zorgvraag in de AWBZ / 

Wlz en minder toepasbaar op andere levensgebieden model. 

 

Gemeenten kennen in de Wmo de ‘Zelfredzaamheidsmatrix’. 

Hierbij worden klanten gescored op meerdere levensgebieden, 

waarmee een breed overzicht op de cliëntsituatie mogelijk is. 

Nadeel is dat de scoring subjectief kan zijn en oppervlakkig 

blijft door de algemene vraagstelling en de focus op de mate 

van zelfredzaamheid. Het leidt tot een situatiebeschrijving, 

maar geeft geen advies hoe te handelen.  

 
De VNG heeft met KING een ‘Triagemodel’ ontwikkeld ter ondersteuning van gemeenten. Het biedt 

een afwegingskader voor het inschakelen van derden en het delen van privacygevoelige informatie. 

Het is eigenlijk een escalatiemodel, waaraan ook de mate van gegevensuitwisseling is gekoppeld, 

gericht op routering, registratie en administratie.  

 

Ook in de Jeugdzorg worden ‘Triagemodellen’ gebruikt, met meerdere invalshoeken en doel-

stellingen. Ze helpen wijkteams en CJG’s bij het beoordelen van de problematiek en iemand direct in 

het goede kanaal krijgen. De gebruikte modellen variëren van globale categorisering tot uitgebreide 

en arbeidsintensieve analyses 

 

Het ‘Participatiewiel’ van Movisie brengt de samenhang 

tussen de verschillende vormen van participatiebevordering in 

beeld. Centraal in het participatiewiel staan de individuele 

doelen van kwetsbare burgers om te participeren in de 

samenleving. Ook de relatie tussen de relevante wettelijke 

kaders is in beeld gebracht. Daarmee is het een bruikbaar 

hulpmiddel bij het vormen van een klantbeeld, diens 

problematiek en motivatie. 

 

 

Van analyse- naar uitwikkelmodel 

Ieder hiervoor getoond model is vanuit een bepaalde insteek opgezet, heeft speerpunten en daarmee 

potentiele voor- en nadelen in het gebruik. Geen van de modellen lijkt op voorhand geschikt om te 

gebruiken om passende zorg te organiseren voor cliënten met een complexe zorgvraag, levensbreed 

en levensvolgend. 
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Wat steeds terugkomt in het onderzoek én bij de geïnterviewden is de complexiteit van de casussen, 

het niet onderkennen ervan en/of er geen raad mee weten door de zorgaanbieders en instanties. Eén 

van de zorgaanbieders gaf daarom aan dat de sleutel zit in het reduceren van de complexiteit door het 

ontrafelen van de losse componenten van de levensbrede zorg- en ondersteuningsbehoeften, waarbij 

ook de duur, de intensiteit, de volgorde en de blokkerende factoren / voorwaarden worden 

meegenomen. Daarna kan passender zorg geboden worden. 

 

Tijdens de denktank ‘Ondersteuning passend zorgaanbod’ van het gelijknamige project is deze vraag 

ook voorgelegd aan de deelnemers. Daar werd door een ervaringsdeskundige geopperd: ‘Het gaat om 

het uitwikkelen van de ingewikkeldheid’.  

 

Daardoor ontstaat de helpende gedachte dat bij een complexe zorgvraag mogelijk eerst aan de 

complexiteit zelf moet worden gewerkt. Een model dat helpt om de complexiteit van het organiseren 

te ontrafelen, dat helpt bij het uitwikkelen van de ingewikkeldheid, kan daarbij helpen. Daarna kan 

met de bestaande modellen de inhoudelijke zorgvraag beter worden geduid en georganiseerd. 

 

 

Casuïstiek 

Bij het inzichtelijk maken van de problematiek rond passend zorgaanbod en de problemen die 

cliënten, naasten, zorgaanbieders en instanties daarbij ondervinden is casuïstiek een krachtig hulp-

middel. De kracht van casuïstiek is dat ze uit de praktijk komen, waarmee ze realistisch zijn en bij 

oplossingen kunnen dienen als voorbeeld, eventueel samengebundeld tot persona’s12.  

 

In het onderzoek is daarom steeds gevraagd naar situaties waarbij mensen met een complexe 

zorgvraag problemen ondervonden bij het organiseren van passende zorg. Daarbij is ook gezocht naar 

knelpunten op dit terrein bij bestaande casuïstiek. Waar het steeds individuele gevallen lijken te zijn, 

met schijnbaar individuele zorgvragen en knelpunten, is toch een aantal steeds terugkomende 

aspecten naar voren gekomen, die zijn in hoofdstuk 3 geduid en samengevat in paragraaf 3.3. 

 

In dit document beperken we ons tot een klein aantal casussen, die niet onvermeld kunnen blijven. Ze 

laten de breedte van de problematiek zien en de moeite die men heeft om zorg te organiseren. Zo 

heeft onderzoeksbureau ‘Kafkabrigade’ in opdracht van het ‘Aanjaagteam Verwarde Personen’ (VNG, 

VWS en VenJ) vier casussen beschreven die te vinden zijn op http://www.kafkabrigade.nl/home/ 

publicaties/personen-met-verward-gedrag. Ze laten het belang van samenwerking zien, maar ook het 

belang van een handelingsgerichte en betrokken houding van de mensen om een cliënt heen. 

 

Een ander mooi beeld van de complexiteit bij het organiseren van passende zorg is gepubliceerd in het 

vakblad ‘Sociaal Bestek’ van oktober/november 2016 en heet ‘Een gezin, geen plan en ikzelf als 

regisseur’ (zie https://www.movisie.nl/artikel/gezin-geen-plan-ikzelf-regisseur). Deze casussen helpen 

bij het nadenken over de rollen, de gewenste houding in een zorgnetwerk en over escalatiebehoeften. 

 

Deze casussen en hun uiteindelijke oplossing leren dat een creatieve, vasthoudende en betrokken 

benadering van de complexe zorgvraag kan leiden tot oplossingen. De individu die dat lukt is vaak 

goed ingevoerd in de processen en loketten, snapt de klant en diens problematiek, heeft het overzicht 

en de drive om tot een oplossing te komen en forceert zo een doorbraak. En daarmee is het een 

individu die zowel gids, als ervaringsdeskundige, als regisseur, als verschilmaker kan en wil zijn, in 

houding en gedrag. 

                                                      
12 Een persona is een archetype van een cliënt ofwel een karakterisering van een bepaald type cliënt. In het kader 
van IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) is hier ervaring mee opgedaan. Samen met de 
beschrijving van de situatie vormen persona’s scenario’s, die helpen bij net uitwerken van een ontwerp. 

http://www.kafkabrigade.nl/home/%20publicaties/personen-met-verward-gedrag
http://www.kafkabrigade.nl/home/%20publicaties/personen-met-verward-gedrag
https://www.movisie.nl/artikel/gezin-geen-plan-ikzelf-regisseur
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5 Passende adviezen 
Tijdens het onderzoek is een groot aantal onderwerpen voorbij gekomen die een rol kunnen spelen bij 

het oplossen van complexe zorgvragen. Deze manifesteren zich in vastgelopen zorg, in niet leverbare 

passende zorg en bij een zorgaanbod waar de cliënt moet worden ingepast. De mogelijke oplossingen 

komen voort uit de drie centraal gestelde vraagstukken:  

 ‘welke knelpunten ervaren de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’, 

 ‘welke ondersteuning helpt de cliënt en het netwerk bij een complexe zorgvraag’, 

 ‘welke informatie, casussen en best practices zijn hierover beschikbaar’. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we deze vraagstukken beantwoord met bevindingen en helpende 

gedachten. Het laat zien dat oplossingen niet eenvoudig zijn en zeker niet met standaard middelen 

kunnen worden uitgevoerd. Als dat zo was, dan zouden deze al zijn ingericht. Doorgaans is zorg en 

ondersteuning al maatwerk op uitvoeringsniveau, waarbij zorgverleners hun cliënten optimaal willen 

helpen. De organisatorische knelpunten ontstaan op meerdere momenten en plekken in het admini-

stratieve proces en bij de samenwerking. Indien dit gepaard gaat met een complexe inhoudelijke 

zorgbehoefte is een passend zorgaanbod nog ingewikkelder te realiseren. 

 

Aanpassing van de zorgstelsels op inhoud of structuur ligt niet direct voor de hand. De kans dat 

daarbij verplaatsing van de problematiek en opnieuw verwarring ontstaat is groot. Maatwerk-

oplossingen die stelsel- én domein-overstijgend toepasbaar zijn lijken eerder opportuun. De kracht 

van de netwerken zit juist in de flexibiliteit en creativiteit van de mensen in de netwerken. Het is 

belangrijk om die te stimuleren en ruimte te geven. 

 

Ervaringen met succesvolle casuïstiek, methodieken om het netwerk van de cliënt in kaart te brengen 

en anders naar dezelfde problematiek te kijken (omdenken) zijn daarbij hoopgevend. Juist in die 

gevallen waar passende zorg in eerste instantie niet kan worden geboden, kan een passend netwerk 

met passende rollen (en regievoering) het verschil maken. 

 

Op basis hiervan komen we tot een vijftal adviezen om cliënten en het netwerk te ondersteunen bij 

het organiseren van een complexe zorgvraag. Deze adviezen zijn in het kort: 

 Versterk het netwerk met kennis en verbinding. 

 Maak van cliëntondersteuners verschilmakers. 

 Stimuleer organisatiekracht met gemandateerde regievoering. 

 Ontwikkel een model voor complexiteitsreductie. 

 Stimuleer regelruimte en zorg voor flexibiliteit met inkoopvoorwaarden. 

 

Bij de uitwerking van deze adviezen stellen we steeds een concrete aanpak voor, waarbij we gebruik-

maken van generieke oplossingen, die landelijk én lokaal inzetbaar zijn. Bij het verder concretiseren 

en uitvoeren van de aanpak is draagvlak belangrijker dan inhoud. 

 

 

5.1 Versterk het netwerk met kennis en verbinding 

In het onderzoek is gebleken dat de afzonderlijke actoren in het netwerk, hun rol lang niet altijd 

optimaal kunnen vervullen. Hierdoor verzwakt het netwerk als geheel bij het organiseren van passen-

de zorg en ondersteuning. ‘Het netwerk is zo sterk als de zwakste schakel’. Daarnaast is gebleken dat 

de samenwerking tussen de partijen in het netwerk verbetering behoeft. Het gaat dan om kennis van, 

begrip voor en vertrouwen in elkaars situatie. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Juist bij 

complexe zorgvragen is de sterkte van de actoren cruciaal en moet het netwerk verder kunnen gaan. 

 

Ons advies is dan ook om het netwerk op twee manieren te versterken: 

 Enerzijds door afzonderlijke versterking van de cliënten en hun naasten, de zorgaanbieders, de 

instanties en de financiers. Het gaat dan om specifieke informatie over het organiseren van zorg, 

de complexiteit van levensbrede vraagstukken en kennisverhoging van specifieke onderwerpen. 

 Anderzijds door versterking van de samenwerking binnen het netwerk als geheel door stimulering 

van de onderlinge verbinding. Het gaat hier om het creëren van begrip voor elkaars posities, het 

verbeteren van het onderlinge respect en vertrouwen en werken aan rolzuiverheid. 
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Versterk cliënten en hun naasten door hen zelfredzamer te maken bij het organiseren van de zorg. 

Hiervoor is kennis van de regels en procedures (incl. regelruimte), het (ambtelijk) vakjargon en 

inzicht in het zorgaanbod én ervaringen bij zorgaanbieders nodig. 

 

Versterk zorgaanbieders door kennisverhoging omtrent regels, regelruimte en de bedoeling van wet-

geving. Daarnaast is zicht op het zorgaanbod van collega’s en casuïstiekbeschrijving van groot belang 

om hun rol te versterken, zowel in een regierol, als in het adviseren van cliënten en hun naasten. 

 

Versterk gemeenten, instanties en financiers door kennisverhoging omtrent regels, regelruimte, de 

bedoeling van wetgeving en de domein-overstijgende noodzaak van een aanpak in sommige complexe 

situaties. Geef inzicht in de communicerende vaten in de zorg en ondersteuning (Maslow-piramide) en 

het belang van preventieve zorg en rolzuiverheid om medische, of bureaucratische escalaties te 

kunnen voorkomen. 

 

Concreet adviseren we VWS voor de afzonderlijke versterking de volgende maatregelen te nemen: 

• Cursus zorglogistiek opzetten voor cliënten en zorgprofessionals; fysiek en via e-learning. 

• ‘Zorglogistiek’ toevoegen aan bestaande cursussen en opleidingen voor zorgprofessionals. 

• Websites en elektronische verwijsindexen opzetten, of bestaande verrijken met 

zorglogistiek, casuïstiek en toepassing van regelgeving (en -ruimte). 

• Lotgenotencontact stimuleren voor cliënten, naasten en mantelzorgers. 

• Regionale afstemming stimuleren van en tussen zorgprofessionals, kennisinstituten en 

instanties tbv kennisverhoging en samenwerkingsafspraken. 

• Seminars en congressen organiseren gericht op regelruimte en de domein-overstijgende 

‘communicerende vaten’ van de zorg en ondersteuning vanuit VWS, OCW en SZW. 

 

Versterk het netwerk als geheel door het creëren van begrip voor elkaars positie, het verbeteren van 

het onderlinge respect en vertrouwen en werken aan rolzuiverheid in de samenwerking in het 

netwerk; de onderlinge verbinding. Vanuit de gedachte ‘onbekend maakt onbemind’ wordt het 

netwerk als geheel pas versterkt als de actoren elkaar en elkaars situatie beter kennen.  

 

De bevindingen in hoofdstuk drie hebben laten zien dat er grote cultuurverschillen zijn tussen de meer 

administratief ingestelde gemeenten en de medische beroepsgroepen. Wederzijds respect en begrip 

voor elkaars wettelijke kaders, rollen en werkwijzen kunnen helpen om irritaties weg te nemen. 

 

Dit vergt kennis van elkaars werkwijzen (domein-overstijgend), van eigen en elkaars (grenzen aan) 

verantwoordelijkheden en rolzuiverheid, kennis van de privacyregels en het medisch tuchtrecht 

(doelbinding, proportionaliteit, subsidiariteit en ketenaansprakelijkheid) en een afsprakenkader ten 

behoeve van een gezamenlijke aanpak bij het organiseren van de (complexe) zorgvraag. 

 

Wij adviseren VWS om bij het versterken van de samenwerking de volgende maatregelen te nemen: 

 Regionale afstemming stimuleren van en tussen zorgprofessionals, kennisinstituten en 

instanties tbv wederzijds begrip en het opzetten van regionale afsprakenkaders. 

 Seminars en cursussen organiseren tbv bewustwording en onderling begrip ten aanzien van 

werkwijzen, privacy en tuchtrecht. 

 Casuïstiekbeschrijving en voorlichting opzetten over de omgang met privacy en de 

consequenties in samenwerking met koepelorganisaties als VNG/KING, DIVOSA, Actiz, VGN, etc. 

 

Daarmee wordt een kader geboden aan de operationele netwerken, die zich kunnen richten op de 

passende zorg van cliënten in plaats van opnieuw een samenwerkingswiel uitvinden. De voorgestelde 

maatregelen leiden tot ‘versterkte netwerken met sterke schakels die samen veel verder komen’.  

 

 

5.2 Maak van cliëntondersteuners verschilmakers 

In hoofdstuk vier is de kracht van de (informele) rollen helder geworden, waarbij het naast kennis 

vooral gaat om competenties. Het functioneren van de ‘gids’, ‘ervaringsdeskundige’, ‘regisseur’ en 

‘verschilmaker’ blijkt mensenwerk. En dat geldt ook voor ‘cliëntondersteuners’; formeel en informeel. 
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Versterking van de ‘cliëntondersteuners’ heeft een versterkend effect op de netwerken en draagt bij 

aan het organiseren van passende zorg, ook bij een complexe zorgvraag. Wij adviseren daarvoor om 

het begrip ‘cliëntondersteuner’ meer status te geven om verwarring te voorkomen en de cliënt-

ondersteuners meer kennis, bevoegdheden en tools te geven om doorbraken te kunnen bereiken. 

 

Wij adviseren de ‘onafhankelijke cliëntondersteuners’ te versterken met de volgende maatregelen: 

 Stimuleer de ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’ als beroep, reserveer deze benaming 

exclusief voor mensen die voldoen aan de beroepscriteria van de BCMB.  

 Versterk met training en opleiding die medewerkers die vanuit hun functie cliënten onder-

steunen (ook ‘ervaringsdeskundigen’), zodat zij beter kunnen acteren op het vlak van ‘gids’ en 

‘regisseur’. 

 

Maak van de ‘onafhankelijke cliëntondersteuners’ verschilmakers met deze drie maatregelen: 

 Geef handelingsbevoegdheid aan onafhankelijke cliëntondersteuners (beroep), zodat ze eerder 

‘lef’ en ‘creativiteit’ durven en mogen tonen. Stimuleer hun onafhankelijkheid, zodat zij in het 

belang van de cliënt kunnen handelen, zoals de ‘Uitvoeringsautoriteit’ in de Jeugdzorg. 

 Ontwikkel een werkwijze waarbij deze cliëntondersteuners het ‘apparaat’ tot handelen weten te 

krijgen. Hierbij is de aanpak van het Instituut voor Publieke Waarde een belangrijke best practice,  

met aandacht voor ‘omdenken’, ‘behoeftepiramide’, ‘business case’ en ‘cliëntmotivatie’. 

 Stimuleer ondersteuning vanuit het netwerk aan deze cliëntondersteuners. Hiervoor is 

‘herkennen’, ‘horen’ en ‘helpen’ een belangrijk adagium. ‘Een verschilmaker is geen concurrent, 

maar een betrokken netwerklid’. 

 

 

5.3 Stimuleer organisatiekracht met gemandateerde regievoering  

Organisatiekracht is alleen te bereiken door een vorm van regievoering toe te passen, aangepast aan 

de situatie, zoals het Cynefin-model duidelijk heeft gemaakt. Bij het inrichten van de regievoering kan 

gebruik gemaakt worden van onderstaand opschalingsmodel als denkkader voor het organiseren van 

een passend aanbod. 

 

Het opschalingsmodel visualiseert de inzet van steeds intensievere maatregelen (zoals regievoering) 

om de organisatorische complexiteit en knelpunten bij het organiseren van een passend aanbod op te 

lossen. Het model kent hiervoor meerdere niveaus die een geleidelijke opschaling van de organisatie-

kracht visualiseren, van impliciete naar bewuste en extra regievoering, totdat een bemiddelingsloket 

nodig is om een doorbraak te forceren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschalingsmodel zorg en ondersteuning

Impliciete regievoering 
Cliënt, naaste, of zorgverlener 
organiseren zorg en ondersteuning

Bewuste regievoering
Cliënt, naaste, of zorgverlener 
organiseren zorg en ondersteuning 
expliciet, vanuit informele rol

Extra regievoering
‘cliëntondersteuner’ organiseert zorg 
en ondersteuning vanuit formele rol.

Bemiddeling
Inzet ‘bemiddelingsloketten’, evt. met 
inzet gemandateerde regisseur

Maatregelen ter versterking
organisatiekracht

Organisatorische complexiteit 
en knelpunten
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Met het overheidsconcept van ‘de zelfredzame burger’ is in de basis de regievoering (het organiseren) 

bij de cliënt neergelegd, vaak ondersteund door een naaste, of een zorgverlener. Als het organiseren 

van de zorg en ondersteuning ingewikkelder wordt is meer bewuste regievoering nodig bij de cliënt, 

diens naaste, of een zorgaanbieder. Hiervoor is meer kennis van de zorgstelsels en de wet en regel-

geving nodig. De informele rollen van een ‘gids’, of ‘ervaringsdeskundige’, zijn hier zeer waardevol. 

 

Als dat onvoldoende is om de zorg en ondersteuning georganiseerd te krijgen, is een formele rol 

nodig, de ‘onafhankelijke cliëntondersteuner’. Deze regievoering dient in onze ogen als extra rol aan 

het bestaande netwerk op cliëntniveau te worden toegevoegd om stelsel-, of domein-overstijgende 

problematiek organisatorisch te kunnen coördineren. 

 

Tot slot kan worden opgeschaald naar ‘gemandateerde regisseurs’. Om deze een onafhankelijke en 

doorslaggevende rol te kunnen laten vervullen hebben deze regisseurs een aparte (centrale) 

ophanging, financiering en mandatering nodig, gekoppeld aan ‘bemiddelingsloketten’ waarlangs men 

vastgelopen zorg weer passend kan maken, bij voorkeur vanuit meerdere stelsels en domeinen. 

Gedurende het onderzoek is geopperd dat op deze manier de inzet van 20 à 30 regisseurs op 

landelijke niveau voldoende is om vastgelopen zorg en ondersteuning weer georganiseerd te krijgen. 

 

Wij adviseren om de ‘gemandateerde regisseurs’ terughoudend en altijd tijdelijk in te zetten. 

Voorkomen moet worden dat de bestaande netwerken en hun samenwerking te vaak overruled en 

daarmee ontkracht worden. Te snelle inzet leidt tot onnodige onrust en verzwaring van de bestaande -

netwerken op cliëntniveau. De gemandateerde regisseurs zijn vanuit hun ervaring, brede kennis (blik) 

en persoonlijk voorkomen gesprekspartner op meerdere niveaus en in diverse levensgebieden. 

Daarmee versterken ze het netwerk substantieel, maar tijdelijk, bij het organiseren van complexe 

zorgvragen. Ter invulling wordt gedacht aan (sociaal) maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten, 

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en sociaal pedagogisch verpleegkundigen. 

 

Wij adviseren VWS de volgende maatregelen te nemen: 

 Uitwerken en concretiseren van het opschalingsmodel en dit inpassen in de regionale 

netwerken, de landelijke structuren en de informatievoorziening. 

 De bestaande loketten en praktijkteams bij VWS laten samenwerken op inhoud en 

structuur. 

 Uitwerken, inrichten, selecteren en installeren van 20 a 30 ‘gemandateerde regisseurs’ 

vanuit het veld en op voorspraak van betrokken veldpartijen (conform de competentieprofielen). 

 Financiering en mandatering van de ‘regisseurs’ vanuit VWS, over zorgstelsels heen. 

 Financiering en mandatering van de ‘regisseurs’ over de andere domeinen heen, in 

samenwerking met OCW en SZW, en waar nodig met BZK. 

‘Passende zorg ontstaat in een netwerk met passende regie’ 

 

 

5.4 Ontwikkel een model voor complexiteitsreductie 

In de inleiding hebben we aangegeven dat een ‘complexe zorgvraag’ in onze ogen vooral een 

organisatorische complexiteit bevat. Een stapeling van stelsels en domeinen, eventueel binnen een 

gezin, leidt tot een complexiteit waarbinnen de zorg en ondersteuning niet meer passend kan worden 

gefinancierd en georganiseerd. 

 

Complexiteit is in de bevindingen van hoofdstuk drie een groot struikelblok gebleken. In hoofdstuk 

vier hebben de helpende gedachten rond het Cynefin-model én de diverse bestaande analysemodellen 

het inzicht gegeven dat uiteenrafelen van de complexiteit kan bijdragen aan het inzichtelijk en behap-

baar krijgen van de knelpunten. Daarmee schept het voorwaarden om passende zorg en 

ondersteuning georganiseerd te krijgen bij complexe zorgvragen. 

 

De casuïstiek van het ‘Instituut Publieke Waarde’ en de gebruikmaking van de Maslow-piramide als 

succesfactor om een volgorde aan te brengen in de behandelaanpak (Veiligheid, Wonen, Inkomen, 

Zorg, Onderwijs, Werk, Zelfontplooiing) bekrachtigen deze denkwijze. 
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Vanuit het besef dat een complexe zorgvraag beter te behappen is als eerst aan complexiteitsreductie 

wordt gedaan, hebben we het ‘uitwikkelmodel’ opgezet. In de Denktank OPaZ van 7 oktober kwamen 

we tot het denkraam: Vanuit de cliënt bekijken, uitwikkelen van de afzonderlijke onderdelen van zorg 

en ondersteuning, daar overeenstemming op hebben en dan naar financiering en bekostiging kijken. 

Met onderstaand conceptmodel wordt dit gevisualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit model starten we met het uitwikkelen van complexe zorgvragen in vier hoofdcategorieën, zoals 

in de inleiding gedefinieerd. Dat leidt tot een typering van de bijbehorende zorgbehoefte. Daaronder 

staan de belangrijkste knelpunten zoals eerder in het programma OPaZ en in dit onderzoek opge-

haald, ingedeeld naar drie categorieën: Zorginhoudelijk, Financiering, Samenwerking. Daarmee zijn 

mogelijke knelpunten beter te adresseren en afzonderlijk op te lossen. 

 

Om de netwerken op cliëntniveau te versterken met dit model adviseren wij de volgende maatregelen: 

 Uitwerken en verifiëren van het ‘uitwikkelmodel’. 

 Publicatie en verspreiding van het uitwikkelmodel, via de maatregelen van paragraaf 5.1. 

 Interactieve digitale versie ontwikkelen, waarin meer gerichte detaillering en advisering kan 

worden toegevoegd. 

 

 

5.5 Stimuleer regelruimte en zorg voor flexibiliteit met inkoopvoorwaarden 

Uit het onderzoek komt naar voren dat afwijkend, of gerichter zorgaanbod, op basis van de cliënt-

behoeften vaak niet mogelijk is (gefinancierd kan worden) vanuit verantwoordingsdruk. Dat kan 

opgelost worden met tactisch registreren (afwijkend van werkelijk geleverde zorg), of door bepaalde 

regelruimte (vrijheidsgraden) toe te staan. 

 

Samenwerking

Financiering

Zorginhoudelijk

1

Veel voorkomende situaties waarin een zorg- of ondersteuningsvraag complex kan worden:

Versnipperde financiering leidt tot 
versnipperde ondersteuning

Op bepaalde leefgebieden mist de 
gespecialiseerde expertise

Organisaties die niet samenwerken 
vanuit het belang van de cliënt

Discussie onder financiers over de 
afbakening tussen (zorg)wetten 

Incompleet beeld van situatie, 
behoeften en netwerk

Specifieke aanpak, setting of 
ondersteuning mist (bv prikkelarm)

Vaststaande termijnen waarbinnen 
resultaat behaald moet zijn

De zorgvraag is gebaseerd 
op meerdere 

aandoeningen of 
beperkingen

De combinatie van expertises is niet 
beschikbaar (in de regio)

De ondersteuning niet past in de 
gangbare financiering

Het gewenste zorgaanbod niet 
(voldoende) is ingekocht

Organisaties die niet samenwerken 
met afgestemde plannen

Het gewenste zorgaanbod niet 
(voldoende) is ingekocht

2 3 4

Meer gezinsleden hebben 
verschillende vormen van 

ondersteuning nodig

Flexibiliteit en maatwerk
Expertise uit verschillende 

sectoren en maatwerk
Afgestemde plannen

en maatwerk

Geen continuïteit in zorgverleners 
en/of aanpak

De zorgvraag verandert sneller dan 
administratief proces kan volgen

Domeinoverstijgende zorg 
en maatwerk

De zorgvraag is 
progressief, fluctueert of 

is atypisch

De zorgvraag is 
levensbreed

Dit vraagt:

Het gewenste zorgaanbod niet 
(voldoende) is ingekocht

Bij opschaling/afschaling raakt 
organisatie cliënt ‘kwijt’

Geen afstemming/consensus over 
aanpak tussen zorgverleners

Tegenstrijdigheden in de diverse 
expertises en aanpakken

Organisaties die niet willen of 
kunnen samenwerken

Dit vraagt: Dit vraagt: Dit vraagt:

Incompleet beeld van gehele  
situatie, behoeften en netwerk

Geen afstemming/consensus over 
aanpak tussen zorgverleners

Factoren in de zorg en het zorgstelsel die kunnen leiden tot complexiteit:

Geen oog voor prioriteit in 
behoeften (wonen en inkomen, 

zorg, onderwijs en werk)

Kortdurende / eenjarige financiering 
geeft veel admin. lasten en 

onzekerheid

Rol-onzuiverheid in samenwerking 
geeft verwarring

De combinatie van expertises leidt 
tot versnippering van 

behandelingen en locatie

Privacy-schotten zorgen voor 
versnipperd zorgbeleid

Verschillende financiering van jeugd 
en volwassenen verlamt 

behandelplannen

Onvoldoende oog voor de volgorde 
van behandeling van cliënten

Regionale afstemming en 
samenwerkingsnetwerken zijn niet 

gefinancierd

Regionale afstemming en 
samenwerkingsnetwerken zijn niet 

gefinancierd
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Met tactisch registreren houden we onszelf voor de gek. We lijken adequate zorgarrangementen te 

hebben ingekocht en in de praktijk is het tegendeel waar, maar dat blijft buiten zicht. Met regelruimte  

bieden we flexibiliteit om afwijkende zorg te leveren, of ontschot met de budgetten om te gaan, 

stelsel- en domein-overstijgend. De bestaande experimenteerregels zijn hiervoor onvoldoende omdat 

het hier niet om het uittesten van een tijdelijke nieuwe structuur gaat, maar om individueel maatwerk 

op structurele basis.  

 

Het inrichten van regelruimte vergt medewerking van VWS, Nza, ZIN, gemeenten, zorgverzekeraars, 

zorgkantoren en hun accountants. Begrenzing is mogelijk door hiervoor een beperkt percentage van 

bijvoorbeeld 2% van het budget te reserveren. Dit geeft lucht aan zorgaanbieders, naasten, cliënten 

en financiers om passende zorg en ondersteuning te kunnen organiseren, zonder onnodig gestraft te 

worden voor het leveren van passende, maar onvoorziene of onvoldoende ingekochte zorg. Domein-

overstijgende regelruimte vergt de medewerking van OCW en SZW en is zorginhoudelijk én vanuit 

cliëntperspectief eveneens gewenst. 

 

Voor deze regelruimte komen bijvoorbeeld in aanmerking:  

• Pro-actieve en preventieve aanpak (escalatie voorkomend) in bekostiging mogelijk maken. 

• Ruimte voor opschaling en afschaling in de zorg op basis van meerjarige individuele bekostiging. 

• Ruimte voor integrale aanpak op basis van gezamenlijke financiering (ontschotting), zowel stelsel- 

als domein-overstijgend, ondersteund met integrale zorgregistratie. 

• Ruimte voor ‘branchevreemde’ zorgverlening als tijdelijke maatregel. 

 

Naast regelruimte geeft de inkoop van meerjarige trajecten en de toepassing van meerjarige 

contracten aan alle partijen in de zorg (cliënten, naasten, zorgaanbieders, instanties én financiers), 

inhoudelijke rust en vermindering van administratieve lasten. Daarnaast stimuleert het co-creatie en 

innovatie, zoals uit meerdere onderzoeken is gebleken. Dit komt op termijn de kwaliteit en kosten van 

de zorg en ondersteuning ten goede. Partijen als ZN en VNG opperen deze werkwijze al enige tijd, net 

als een branche-organisatie als VGN. 

 

Het streven moet zijn om voor langdurende zorg en ondersteuning ook langdurende trajecten te 

indiceren en in te kopen. Hiermee wordt veel tijd en energie bespaard in de jaarlijkse vernieuwing van 

contracten met offertetrajecten en onderhandelingsrondes voor het gehele netwerk. Zorgaanbieders 

kunnen met minder risico investeren in innovatie en zorgvernieuwing. Zij hebben immers meer 

zekerheid dat ze de investeringen kunnen terugverdienen. Zij kunnen zo betere arrangementen 

ontwikkelen, werken aan levensbrede oplossingen en meer continuïteit van zorg bieden aan cliënten. 

 

Meerjarige contracten geven ook meer rust voor cliënten en naasten. Het leidt tot minder zoektochten 

naar nieuwe zorgaanbieders minder aanvragen (formulieren) indicaties, inkooptrajecten en afspraken. 

Zorginhoudelijk is het ook een verbetering doordat het minder negatieve prikkels geeft aan cliënten 

die gevoelig zijn voor wisselende zorgverleners, omgevingen en instellingen. 

 

Rust en continuïteit van zorg en ondersteuning geeft ook rust in het netwerk, zodat het zich kan 

versterken door de opbouw van onderling vertrouwen en verbinding tussen de (minder wisselende) 

netwerkleden. 

 

Stimuleren van regelruimte en flexibiliteit vergt een aanpak die impact heeft op de stelsels en de 

inkoopvoorwaarden. Vooral VWS kan die organiseren. Hiervoor is de volgende aanpak nodig: 

 Maak een regelruimte van 2% mogelijk in de verantwoordingsregels en stimuleer dat dit wordt 

doorgevoerd in de inkoopcontracten. 

 Zorg voor uniform en generiek registreren op de werkvloer, met behoud van stelsel-

specifieke administraties via vertaling achteraf. Zorg en ondersteuning kan zo ontschot en 

integraal worden geleverd. Zie hiervoor ook het ‘Toekomstbeeld IZO 2020’ (ontwikkeld door het 

Platform IZO onder auspiciën van VWS). 

 Stimuleer meerjarige contractering in de Wlz, Zvw, Wmo en Jw door het opstarten van 

bewustwordingstrajecten, seminars en congressen, ondersteund door het volgende punt.  

 Ontwikkel een subsidiekader voor innovaties van zorgaanbod op het gebied van onder 

andere integrale (stelsel-overstijgende) zorg, behandel- en technologische innovaties. 
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5.6 Vervolg op passende adviezen en maatregelen 
De maatregelen die wij in dit hoofdstuk adviseren zijn ontstaan vanuit de bevindingen, de helpende 

gedachten en de gesprekken en denktanks met de veldpartijen. Daarmee zijn ze ingestoken vanuit de 

inhoud en kennen ze een hoog ambitieniveau. 

 

Wij beseffen dat vanuit de praktische haalbaarheid en de maatschappelijke en politieke realiteit niet 

alle maatregelen direct en onversneden ingezet kunnen worden. Soms lopen er al parallelle trajecten, 

mogelijk met een iets ander karakter, die beter kunnen worden gevolgd ten behoeve van draagvlak en 

uitvoerbaarheid. 

 

Wij stellen dan ook voor om op basis van onze ‘passende adviezen’ en ‘maatregelen’ te komen tot een 

vervolgaanpak, waarin een selectie wordt gemaakt van die maatregelen die opgepakt gaan worden en 

die naar verwachting voldoende effect sorteren binnen de beschikbare middelen. Samenwerking met 

andere trajecten, ter wederzijdse verrijking van de ideeën en oplossingen, is daarbij aan te bevelen. 

 

Dit document heeft bijgedragen aan het denkwerk en de discussies en kan ook de komende periode 

deze rol vervullen bij de verdere uitwerking van maatregelen en implementatie.  

 

 


