
VWS’er Kees van der Burg spreekt expli-
ciet over een unieke hervorming, de 
grootste sinds 1968 toen de AWBZ werd 
geïntroduceerd. VWS probeert tot in de 
haarvaten te komen van de organisaties 
die het straks echt moeten gaan doen.  
Op 1 januari treden de nieuwe wetten in 
werking. Van der Burg: ‘Daarna gaat het 
denken en doen veranderen. Die 
vernieuw ing – die al gaande is – zal  
geleidelijk gaan. Daarbij zijn en blijven 
we de houder en hoeder van het systeem. 
We moeten kansen en knelpunten signa-
leren om de doelstelling van het beleid te 
realiseren. Dat wordt ingewikkelder. Het 
vraagt van de VWS-ambtenaar ten eerste 
dat hij de essentie van de hervorming 
goed begrijpt. Ten tweede moet hij weten 
wat er gebeurt in het veld.’

Ouderenarts Roelie Dijkman beseft dat 
alle veranderingen in de zorg een flinke 
impact hebben, maar relativeert deze 
ook direct: ‘Er is de laatste jaren een 
continue verandering van regelgeving en 
richtlijnen. Vervelend is dat het inhoude-
lijk steeds lastiger wordt die verandering 

goed te volgen. Maar de Stichting SHDH 
waarvoor ik werk, is al heel lang inge-
richt op de komende transities. Dat komt 
wel goed. De lijn van VWS is helder, 
alleen kan dat in de uitvoering met 
wisselend succes worden doorgevoerd. 
Het zou prettig zijn als de zorgkantoren 
zich flexibeler opstellen in de productie-
afspraken. Dan krijgen cliënten ook de 
zorg die zij daadwerkelijk nodig hebben.’ 
Dijkman, die benadrukt dat zij niet 
cynisch is maar juist heel betrokken, 
vertelt dat na een uitzending van Nieuws-
uur of Zembla over wantoestanden in 
thuissituaties, de productieafspraken 
voor zorg weer wat worden opgerekt. ‘Zo 
zou het niet moeten werken. Gelukkig 
heeft SHDH een managementteam dat 
beseft dat het essentieel is om genoeg 
“handen aan het bed” te hebben. Iedere 
keer als dit in de knel dreigt te komen, 
wordt daar creatief op geanticipeerd.’

De VWS’er in Den Haag en de arts aan het 
bed. De een maakt wetten en regels, de 
ander begeleidt mensen die hulp nodig 
hebben. Dat wringt soms. Maar Kees van 

der Burg heeft voor zichzelf een goede 
manier gevonden om met critici van het 
beleid om te gaan. ‘Omarmen! Bij de 
introductie van de Wmo leerde ik al: óf 
een criticus heeft een punt en dan moet 
je er iets mee doen, óf hij heeft geen 
punt en dan moet je hem dat kunnen 
uitleggen. Beleid maken kan alleen als je 
feeling wilt hebben met de praktijk: 
critici, maar ook de mensen die het 
beleid nu al lang toepassen. We moeten 
ons blijven afvragen: zijn we goed bezig 
en kunnen we het beter doen?’

Wennen
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) signa-
leert nog wel onduidelijkheid. ‘Door de 
hervorming van de AWBZ en de intro-
ductie van de Wet langdurige zorg (Wlz),  
verandert de zorg en wordt die onder 
nieuwe voorwaarden geleverd. De spel-
regels veranderen dus. Bij de zorg-
verzekeraars en zorgkantoren zitten deze 
spelregels al aardig goed tussen de oren, 
maar ik merk dat zorgaanbieders en 
verzekerden daar aan moeten wennen’, 
weet Ineke Wever. ‘ZN heeft dit met haar 

leden lang van te voren zien aankomen.
Al jaren werd er geroepen dat de 
problemen van mensen zo dichtbij 
mogelijk moeten worden opgelost en 
dus niet in een instelling of een zieken-
huis. De hervorming per 2015 is een 
majeure operatie die met grote snelheid 
wordt doorgevoerd. Veel  gegevens 
moeten worden overgeheveld. De over-
gehevelde zorg zoals wijkver pleging en 
zintuiglijke gehandicaptenzorg worden 
nu in de Zorgverzekeringswet (Zvw) inge-
kocht. Bovendien zijn de kaders veel 
strakker, wat de opdracht nog eens extra 
lastig maakt. Verzekeraars hebben heel 
 pragmatisch keuzes moeten maken.’

Hetzelfde geldt voor gemeenten. Zoals in 
Huizen, waar wethouder Janny Bakker 
hamert op ‘vraaggestuurd werken’. 
‘Eigenlijk zijn wij zes jaar geleden al 
begonnen met de voorbereiding hierop, 
bij de invoering van de Wmo. We zagen 
dat als een kans om inwoners regie te 
geven. Wij noemen dat vraagsturing. 
Zorgaanbieders dachten dat ze vraag-
gestuurd werkten, maar toen wij vraag-

volgend gingen financieren – alleen 
betalen wat individuele cliënten nodig 
hebben – bleek dat ze in volumes 
dachten en die kwamen helemaal niet 
overeen met de werkelijke individuele 
behoeftes van mensen. We doen geen 
volume-inkoop meer en we hebben een 
open einde financiering. Er is één 
budget. We hebben alle aanvraag-
formulieren afgeschaft, je kunt als 
inwoner met een zorgvraag alleen nog 
een gesprek aanvragen. Dan komt er 
consulent van de gemeente langs en 
vraagt wat je echt nodig hebt. We hebben 
onze consulenten omgeschoold en hen 
geleerd niet meteen te handelen, maar 
eerst goed te luisteren. Zodat we echt 
maatwerk kunnen leveren.’

Nieuwe muren
ZN-manager Ineke Wever benadrukt dat 
de omvorming van de zorg eigenlijk pas 
begint op 1 januari. ‘Ik moet staatssecre-
taris Van Rijn een compliment maken dat 
hij het voor elkaar heeft gekregen, en 
ook dat hij de veldpartijen er zo nauw bij 
betrokken heeft weten te houden. �

De zorg in Nederland verandert, maar wie verandert de zorg?  

Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? En wat vinden de verande-

raars van de veranderingen? Een wethouder, een manager van  

Zorgverzekeraars Nederland, een ouderenarts en een directeur-generaal 

van VWS laten hun licht schijnen op de veranderende zorgwereld.
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Janny Bakker 
Sinds 2006 CDA-wethouder  
in de gemeente Huizen. 
Ze heeft onder meer de  
Wmo in haar portefeuille.  
De gemeente Huizen telt iets 
minder dan 42.000 inwoners en 
het college van B&W telt naast 
de burgemeester vier 
wethouders.

Kees van der Burg 
Directeur-generaal  
Langdurige Zorg bij het 
ministerie van VWS.  
Hij is , vanuit VWS,   
verantwoordelijk voor  
de transitie van de  
langdurige zorg.

Ineke Wever 
Manager Zorg bij ZN (Zorg-
verzekeraars Nederland).  
ZN behartigt de belangen  
van de zorgverzekeraars.

Roelie Dijkman 
Ouderenarts bij de Stichting 
SHDH in Haarlem en omgeving. 
SHDH is actief in de ouderen-
zorg. Cliënten kunnen bij de 
stichting terecht met vragen 
over passende woonomgeving 
of dagbeste ding, hulp in de 
huishouding, of behandeling en 
begeleiding.
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Ouderenarts Roelie Dijkman plaatst het 
Nederlandse zorgsysteem in perspectief: 
‘Als je ons zorgsysteem vergelijkt met 
andere landen, is het hier nog niet zo 
beroerd. De vraag die we ons continu 
moeten stellen is: hoeveel geld is het  
ons waard en waar halen we dat geld 
vandaan? Op vakantie in Portugal zag ik 
dat het zorgstelsel daar een groot beroep 
doet op de zelfredzaamheid. En ik weet 
dat in Duitsland “de rijkeren” hun dure 
zorg zelf moeten betalen. Het is maar 
waar je voor kiest. Is het Nederlandse 
systeem slecht? Niet echt, maar wel 
worden ouderen nog kwetsbaarder dan 
voorheen. De nabije toekomst zal 
uitwijzen hoe het uitpakt. Ik ben blij  
dat ik deze keuzes van de staatssecretaris 
niet hoef te maken.’

� Knap werk. Tegelijk: het is op 1 januari 
nog niet perfect. De transitie is dan afge-
rond, de transformatie begint pas. En die 
gaat jaren duren. Dan ook wordt duide-
lijk of mensen zich ook gedragen zoals 
verwacht. We hebben de schotten om de 
Wmo, Zvw en Wlz anders neergezet, maar 
gaan mensen zich daar ook naar 
gedragen? En wanneer moet je over de 
nieuwe muur heen, naar een ander 
domein? In de grote verschuiving per 
2015 gaan dingen fout en vallen mensen 
tussen wal en schip. Het is in Nederland 
gelukkig nog steeds zo dat er in oplos-
singen wordt gedacht. Dat vind ik wel 
eens vervelend aan de rol die de media 
spelen. Ze pikken er een cliënt uit 
waarbij het mis is gelopen en doen alsof 
dat de maatstaf is van de  situatie waarin 
de zorg in Nederland verkeert.’

Heel goed luisteren
Wethouder Bakker toont zich tevreden 
met de praktijkervaringen tot nu toe.  
‘De inwoners van Huizen zijn erg 
tevreden en onder de streep blijkt het 
goedkoper. Zo is het maatschappelijk 
werk gedaald met 50%, omdat klanten 
eigenlijk praktische hulp zochten. We 
hebben afgelopen jaar maar twee 
bezwaarschriften ontvangen, terwijl 
andere gemeentes er tientallen per jaar 
krijgen. Mensen gaan niet in bezwaar 
tegen dat wat ze zelf gevraagd hebben. 
En we kunnen mensen bijna altijd geven 
wat ze wensen. Je moet wel heel goed 
luisteren naar hun vraag en heel breed in 
oplossingen denken. In individuele 
gevallen moet je wel eens een duurdere 
oplossing zoeken, maar in veel andere 
gevallen kan het weer goedkoper.’

Bakker vervolgt: ‘Wij ervaren geen 
 claimgedrag van mensen, omdat wij het 
gesprek heel anders voeren. We hebben 
het niet over voorzieningen, maar over 
wat de mensen willen doen of wat ze 
missen in hun leven. Oudere mensen zijn 
gelukkig als ze zelf regie hebben, een 
prettige woonomgeving – die twee 
kunnen wij faciliteren – en balans op de 
levensdomeinen: gezondheid, sociale 
contacten, nuttige dagbesteding, geen 
financiële zorgen en zingeving. Wij zien 
dat ze bij de huisarts aankloppen als de 
balans weg is. Door gesprekken te voeren 
over die levensdomeinen zien wij veel 
minder compensatiegedrag in de 
gezondheidszorg.’ En Bakker gaat nog 
even door: ‘We hebben het meest last 
gehad van de accountants en juristen, 
oftewel van onze eigen regels. Onze 

juristen zijn wel eens bang voor 
precedent werking. Maar als iemand 
aanklopt voor een bepaalde voorziening, 
gaan we in gesprek. Dan blijkt vaak dat ze 
behoefte aan iets heel anders hebben en 
dat regelen wij. Ook zien we dat mensen 
heel goed zelf kunnen aangeven wat ze 
willen. Ook psychiatrische patiënten, 
verstandelijk gehandicapten, oudere 
mensen. Het gaat mis als het niet 
 geregeld wordt, maar niet omdat mensen 
hun vraag niet kunnen formuleren.’

Tuinhekjes
Binnen VWS heeft de hervorming van de 
zorg al geleid tot veranderingen. Kees 
van der Burg: ‘Het is een enorme impuls 
voor de samenwerking binnen ons 
ministerie. De tuinhekjes tussen de 
directies zijn verdwenen. De samen-
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Tips voor beleidsmakers VWS

werking met partijen zoals cliënt-
organisaties, gemeenten, zorg-
verzekeraars en zorgaanbieders – waar  
de grootste veranderingen plaatsvinden 
– is blijvend goed. Ik denk omdat 
iedereen in essentie de beweging steunt 
en de urgentie ervan inziet. Mooi is ook 
dat beleidsmedewerkers nu dingen  
doen die ze driekwart jaar geleden niet 
voor  mogelijk hielden. Bijvoorbeeld  
een bustoer organiseren langs alle 
wet houders van Nederland en daarover 
tussen de bedrijven door YouTube- 
filmpjes maken. Ik ervaar ook hoe  
enorm ingewikkeld de langdurige zorg 
sinds 1968 geworden is. Dat is steeds  
een bevestiging van het nut van de 
operatie, maar het maakt het er niet 
 gemakkelijker op.’

Janny Bakker
‘Gemeenten helpen, hoeft alleen 
als ze tegen problemen aanlopen. 
We hebben steun nodig om 
tegenover de zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders te staan, als wij 
door hen gehinderd worden bij 
het leveren van maatwerk aan 
onze inwoners. Er wordt nog erg 
naar hen geluisterd, terwijl wij 
mede- overheid zijn, bondge-
noten. We moeten schouder aan 
schouder staan.’

Ineke Wever
‘Wees na 1 januari niet te 
 stringent in het handhaven van 
de nieuwe wet- en regelgeving. 
Het vormgeven van de transitie 
begint na 1 januari. Geef bij deze 
transformatie alle partijen de 
ruimte om creatief de beste 
oplossingen te vinden. En wat de 
kritiek betreft: neem alle signalen 
serieus maar plaats ze in 
perspectief. Als veranderingen 
pijn doen, is weerstand logisch. 
Maar het hoort er bij. Zonder 
wrijving geen glans.’

Roelie Dijkman
‘Maak het niet mooier dan het is. 
Als er geen geld is, zeg dat dan. 
Maar zeg niet dat we met minder 
geld, meer kwaliteit gaan leveren 
en dat iedere oudere het liefst 
thuis woont. Daarbij: mensen die 
in de zorg werken, willen oprecht 
goede zorg leveren. Als dat niet 
meer op een adequate manier 
kan, is dit verschrikkelijk voor 
onze cliënten en wordt het 
werken in de zorg frustrerend. 
Wees hier alert op.’

Janny Bakker 
‘Met de decentralisatie krijgen 
we veel nieuwe instrumenten 
om nog meer maatwerk te 
regelen, dus ik juich het toe. Ik 
zeg al jaren: kom maar op met 
die AWBZ, dan kunnen we het 
gesprek veel breder voeren en 
regelen wat thuiswonende 
mensen nodig hebben om 
gelukkig te zijn.’

Ineke Wever
‘Dat je doet wat je zelf kunt, en 
dat tegelijk de zorg die je nodig 
hebt dichtbij huis is, vind ik heel 
goed. Alleen vind ik dat in de 
campagne “Nederland zorg, de 
zorg verandert mee” een te 
eenzijdig beeld wordt neergezet. 
We hebben de schotten 
ver plaatst en dat met een bezui-
nigingsdoelstelling. Dat bete-
kent dat dus niet meer alles 
vanzelfsprekend voor je wordt 
geregeld of vergoed. Dat gaan 
mensen merken en zal soms ook 
pijn doen. Vertel dat dan ook.’

Roelie Dijkman 
‘Samen met mijn broers en zus 
ben ik mantelzorger voor mijn 
dementerende moeder. Zij zijn 
allebei behoorlijk bijdehand, 
maar zelfs zij zien door de 
bomen het bos niet meer. Zoveel 
bureaucratie komt op hen af. Je 
moet zorgspecialist zijn om de 
regelgeving nog te begrijpen. Ik 
hoop dat deze transitie wat 
meer duidelijkheid creëert.’ 

Kees van der Burg
‘Als professional is het de 
mooiste opdracht waar ik voor 
gestaan heb. Het is mijn 
opdracht om besluitvorming 
goed voor te bereiden. Er 
worden momenteel op het 
scherpst van de snede complexe 
afwegingen gemaakt binnen 
vier dimensies: juridisch, 
 economisch, beleidsanalytisch 
en politiek. Dat is een voorrecht. 
En natuurlijk geloof ik in wat we 
doen, anders zou ik er niet met 
ziel en zaligheid aan kunnen 
werken.’

‘Als iemand 

aanklopt voor een 

bepaalde voorziening, 

gaan we in gesprek. 

Dan blijkt vaak dat ze 

behoefte aan iets heel 

anders hebben en dat 

regelen wij’ 
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