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Proeftuinen Hervorming langdurige zorg
In voorbereiding op de hervorming langdurige zorg zijn in dertien regio’s in Nederland proeftuinen 
opgezet. Deze proeftuinen hebben gemeenten, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en 
zorgverzekeraars de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen met de nieuwe situatie en te 
experimenteren met uitvoeringsconcepten. Acht van de dertien proeftuinen zijn inmiddels tot een 
goed einde gebracht of vanwege positieve resultaten verlengd, en hebben in verschillende vormen 
sinds januari 2015 belangrijke bijdragen geleverd aan de invulling van de hervorming langdurige 
zorg. Hierbij gaat het om zowel concrete resultaten als om het opdoen van ervaring met de nieuwe 
werkwijzen en principes die nodig zijn om de hervorming door te voeren. De overige vijf 
organisaties bevinden zich in een fase waarin nog geen overstijgende resultaten beschikbaar zijn 
die al gebruikt kunnen worden voor de verdere vormgeving van de hervormingsopgave. 

Dit rapport omvat beschrijvingen van elf van de dertien proeftuinen. Niet alle proeftuinen hebben 
hetzelfde schema aangehouden. Zeven proeftuinen hebben in 2014 gelopen en de bevindingen 
daarvan gebruikt om de hervorming van de langdurige zorg in de gemeente of regio vorm te 
geven. Twee proeftuinen, Hoogeveen en Den Haag, hebben de proeftuin een andere invulling 
gegeven en twee proeftuinen, Enschede en Oss, beginnen binnenkort. 

De twee laatste proeftuinen, Eindhoven en Achterhoek, zijn nog niet in dit rapport opgenomen. 
In de beschrijvingen wordt ingegaan op de inhoud van de proeftuinen en op de belangrijkste 
lessen die de deelnemers tijdens het project hebben geleerd. Deze informatie kan als inspiratie 
dienen voor gemeenten die willen innoveren in hun aanpak van zorg en ondersteuning. Alle 
deelnemers zijn tevreden met de resultaten van de proeftuin, en gaan graag in discussie over hoe 
de bevindingen gebruikt kunnen worden om zorgkwaliteit en innovatie in het hele land te 
bevorderen. 
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Afgeronde en doorontwikkelde proeftuinen
7 proeftuinen die hun oorspronkelijke doelstelling gehaald hebben en doorontwikkeld zijn tot 
invulling van de hervorming langdurige zorg of als proeftuin verder investeren in innovatie en 
praktisch leren
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Amsterdam: Wijkzorg
De proeftuin in Amsterdam, Wijkzorg, is gestart om te kunnen oefenen met de nieuwe situatie die 
ontstaat door de hervorming langdurige zorg. De belangrijkste doelstellingen waren het wennen 
aan de nieuwe samenwerking en het leren kennen van alle betrokken partijen. Dit heeft de vorm 
gekregen van een horizontale samenwerking tussen de gemeente en de verschillende partners, 
waaronder Achmea, Stichting Mee en een groot aantal zorginstellingen. De proeftuin is van start 
gegaan in vijf gebieden van Amsterdam, en gericht op chronisch zieken, kwetsbare ouderen en 
mensen met lichamelijke beperkingen. Zorgaanbieders en organisaties voor maatschappelijke 
dienstverlening kregen de kans om zich in te schrijven voor de proeftuin. Deze zorgverleners zijn 
vanaf het begin intensief betrokken bij de opzet van de proeftuin. Door overleg met onder andere 
de raden van bestuur van de betrokken partijen is een gezamenlijk beeld geschapen, met 
gedeelde doelstellingen en werkwijzen. 

Wijkzorg is een werkwijze voor hulpverlening in de eerste lijn, gericht op de eigen kracht van 
burgers. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar wat de aanvrager zelf – eventueel met 
behulp van zijn eigen netwerk – kan doen. 

De aanpak benadert hulpvragen integraal per gebied. Centraal staat de cliënt, met daaromheen de 
driehoek wijkverpleegkundige-huisarts-maatschappelijk werker. Deze stellen gezamenlijk zorg op 
maat samen, in overleg met de cliënt en eventuele mantelzorgers. Naast de driehoek maken ook 
cliëntondersteuning, informele zorgnetwerken en wijkvoorzieningen deel uit van het volledige 
zorgnetwerk. Oplossingen worden zo veel mogelijk gezocht in dit laatste deel van het netwerk. 

Verloop 
De gemeente heeft gekozen voor een horizontale opzet omdat snel duidelijk was dat een 
hiërarchische structuur waarin de gemeente partijen instructies gaf niet zou werken. De 
hervormingen bleken te ingrijpend en geen van de betrokken partijen had een compleet beeld van 
de eindoplossing. Een horizontale proeftuin bood uitkomst, omdat dit de ruimte gaf om te 
experimenteren in de samenwerking. Praktisch was de invulling hiervan het bouwen van de 
wijknetwerken, waarbij de term netwerk bewust gekozen is in plaats van team: het gaat om een 
informele structuur, het netwerk houdt zich niet bezig met het opleggen van rolverdelingen, 
werkuren, caseload etc. De mensen die betrokken zijn bij het netwerk, zijn dat vanuit hun functie 
bij hun eigen organisatie. Dit geldt ook voor de aanjagers van de netwerken, die het netwerk als 
ware als motor trekken. Deze trekkers werken in duo’s, één vanuit een zorgorganisatie en één 
vanuit de maatschappelijke dienstverlening. Hier is meestal een klein aantal uren voor vrij gemaakt 
(circa 8 uur per week) en dat geeft een tweeledig effect: aan de ene kant is er weinig tijd en macht 
om organisaties die niet goed meewerken te beïnvloeden, aan de andere kant betekent het dat 
deze netwerkleiders niet bedreigend zijn voor andere organisaties en vanuit die positie de 
samenwerking goed kunnen stimuleren. 
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De netwerken van de vijf proeftuingebieden zetten zich ervoor in een nieuwe werkwijze te vinden 
op alle geleverde verplegings- en maatschappelijke diensten. Het betreft dus zowel verzekerde 
zorg als zorg waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt. Hierbij is een serieuze poging 
gedaan tot kantelen van de dienstverlening: de wijkzorgmethode is sterk gericht op 
zelfredzaamheid en het werken vanuit de doelen van de cliënt. Dit betekent een intensieve 
communicatie met de cliënt over de aanpak en een constante zoektocht naar informele zorg en 
ondersteuning, waarbij informele zorg verkozen wordt boven formele zorg. Ook vanuit 
zorgverzekeraar Achmea is hier sterk op aangestuurd, met als doel tot ondersteuningsplannen te 
komen die de verschuiving naar informele zorgoplossingen goed documenteren. 

Uitdagingen 
De wijkzorgmethode met zijn focus op een grotere rol van informele zorg heeft als nadeel dat het 
veel bureaucratie creëert. Omdat bij elk huisbezoek volgens de wijkzorgmethode wordt gewerkt, 
werd ook bij simpele handelingen de hele procedure doorlopen. Dit betekent dat als een cliënt een 
zorgvraag heeft die meer dan advies, instructie en voorlichting behoeft er een ondersteuningsplan 
opgesteld wordt, ook als de zorgvraag bijvoorbeeld alleen ging om het aanbrengen van 
steunkousen. Dit heeft deels tot efficiëntie- en tijdverlies geleid in gevallen waar dat in de toekomst 
vermeden kan worden. In veel gevallen blijft maatwerk belangrijk om het werk zoveel mogelijk 
vanuit de cliënt te kunnen doen; het realiseren ervan kost tijd. Dit is een belangrijk aandachtspunt 
om zich bewust van te zijn. 

Bij de opzet van de proeftuin vormde de onduidelijkheid in de ontwikkelingen rondom de 
hervorming langdurige zorg een grote uitdaging. Zo is in de proeftuin Amsterdam door de 
beslissing, persoonlijke verzorging niet te decentraliseren, de animo bij potentieel deelnemende 
zorgorganisaties afgenomen, omdat dit betekende dat het totale volume aanzienlijk lager uitviel. 
Voor de partijen die uiteindelijk wel hebben besloten mee te doen is de proeftuin toch een zeer 
nuttige hands-on ervaring gebleken. 

Ook het bijeenhouden van een netwerk van grote en kleine zorgorganisaties en het daarbij 
betrekken van informele organisaties bleek een uitdaging. De grotere organisaties waren vaak 
trekker van de netwerken, en dit heeft bijgedragen aan onvrede bij kleine instanties, die soms het 
gevoel hadden aan de kant te worden gezet door grotere organisaties. Hieruit wordt duidelijk dat 
goede communicatie vitaal is voor het voortzetten van de werkwijze waarmee in de proeftuin 
geëxperimenteerd is, om te zorgen dat alle benodigde partijen aangesloten blijven en zich 
optimaal blijven inzetten. 

De grootste uitdaging voor de proeftuin Amsterdam ligt in de complexiteit van het vraagstuk. De 
aanvankelijke vijf regio’s met een beperkte deelname van zorgorganisaties en het niet betrekken 
van GGZ heeft de proeftuin overzichtelijk gehouden. Maar vertaald naar de hele stad - met 22 
wijken, 60 zorgaanbieders, 8 maatschappelijk dienstverleners, 550 huisartsen en de Stichting Mee, 
verdeeld over 7 stadsdelen - wordt het zorgaanbod een log apparaat. De proeftuin in 2014 heeft 
veel voorbereiding geboden en heeft geholpen deze uitdaging aan te gaan, maar het is nog 
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zoeken naar de juiste koers en de organisatie reageert traag. Daarbij is het van het grootste 
belang te zorgen dat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt, en dat is lastig te verenigen 
met de bezuinigingsdoelstelling. 

Conclusie 
De proeftuin heeft de deelnemende zorg- en welzijnsaanbieders en de gemeente in staat gesteld 
te oefenen met de invulling van de hervorming langdurige zorg. Het doel, het makkelijker maken 
van de overgang naar 2015, is behaald, aangezien de zeventien andere gebieden in Amsterdam 
de wijkzorgmethode nu makkelijker over kunnen nemen. Ook zijn de instrumenten die bij de 
wijkzorgmethode toegepast worden door middel van de proeftuin verfijnd en verbeterd. 

De belangrijkste les die Amsterdam uit de proeftuin heeft getrokken is dat er veel tijd nodig is om 
een dergelijke decentralisering gekoppeld aan bezuinigingen te kunnen doorvoeren. De jaren 
2015-2016 worden als ontwikkeljaren gezien, en het is een grote uitdaging om richting 1 januari 
2017 de bezuinigingsdoelstellingen te halen zonder dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt. 
Om dit te realiseren is de samenwerking met alle partners vitaal, waarin er tijd en ruimte geboden 
wordt om te leren. 

Inmiddels werken alle 22 wijken in Amsterdam met de wijkzorgmethode. Een verdere evaluatie van 
de wijken volgt dit jaar zodat de verdere resultaten en lessen van niet alleen de proeftuingebieden, 
maar ook de andere delen van Amsterdam kunnen worden verwerkt en toegepast op de hele 
gemeente.

Meer informatie
• Evaluatieverslag startgebieden Wijkzorg V&V (november 2014) 
 http://www.amsterdam.nl/publish/pages/717218/evaluatieverslag_wijkzorg_2014.pdf 
• Contactpersonen: Kwartiermakers Wijkzorg Amsterdam 
  https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/zorg-wmo-beleid/wegwijs-wmo/even- 

voorstellen-8/even-voorstellen/
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Ede: Proeftuinen Bennekom en Veldhuizen
In Ede vinden twee proeftuinen plaats, een in Bennekom en een in Veldhuizen. In beide gevallen 
is het belangrijkste doel van de proeftuin om te oefenen met aspecten van de nieuwe situatie die 
ontstaan is met de hervorming langdurige zorg per 1 januari 2015. Een aantal zorgaanbieders 
werkt samen met de gemeente om gericht op specifieke doelgroepen ervaring op te doen en om in 
de nieuwe situatie de zorg te blijven verbeteren.

Proeftuin Bennekom
In de proeftuin in Bennekom wordt ervaring opgedaan met een andere benadering van de 
inwoners door professionele zorgverleners. Het doel van de proeftuin is om te komen tot nieuwe 
inzichten en werkwijzen waarmee vanuit de behoefte van de cliënt in de wijk, (gezamenlijk) 
vormgegeven wordt aan zo eenvoudig mogelijke integrale oplossingen. Dit moet leiden tot het 
langer zelfredzaam blijven van cliënten. Op deze manier dragen de opbrengsten uit de proeftuin bij 
aan een betere kwaliteit van leven van cliënten. De proeftuin in Bennekom is gericht op ouderen. 
Het resultaat waar deze proeftuin naar streeft is het hooghouden of verbeteren van het 
welbevinden van inwoners door een geïntegreerd zorgaanbod, waarbij aanbieders samen met 
cliënten oplossingen zoeken. 

Professionals in de proeftuin Bennekom hebben de afgelopen periode informatie en kennis 
uitgewisseld en geoefend om met de professionele tools, die de organisaties tot hun beschikking 
hebben, zo groot mogelijk resultaat te boeken. Op basis hiervan ontwikkelen de aanbieders een 
gemeenschappelijke ideale aanpak, die het best bijdraagt aan het welbevinden van ouderen. De 
vragen die hierbij centraal staan zijn: wat draagt er wel en niet bij aan welbevinden, en hoe kunnen 
de cliënten zelf dat welbevinden in stand houden of verbeteren?

Door aanbieder Opella is in Bennekom ook geoefend met integraal regelarm indiceren en 
lumpsumfinanciering voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Het bleek dat het succes met 
regelarm indiceren van zorg binnen de AWBZ en Zvw niet zondermeer werd vertaald naar succes 
met regelarm indiceren in de Wmo. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn verschillende opvattingen 
over wat cliënten wel en niet zelf kunnen, al dan niet met hun netwerk. Daarnaast wordt op dit 
moment nog onderzocht of de brede uitvraag zoals de gemeente gewend is bij Wmo wel de 
efficiëntste manier is om relatief eenvoudige ondersteuningsvragen af te handelen. 

Proeftuin Veldhuizen
Het doel van de proeftuin in Veldhuizen is het versterken van het sociale netwerk van kwetsbare 
ouderen door actieve participatie van burgers (familie, buurtbewoners, vrijwilligers en 
mantelzorgers). Het beoogde effect hiervan is dat individuele professionele zorg minder ingezet 
hoeft te worden, of in bepaalde gevallen zelfs helemaal voorkomen kan worden. Ook kunnen 
mensen langer zelfredzaam blijven, waardoor professionele zorg uitgesteld kan worden. Deze 
hoofdoelstelling is vertaald naar drie subdoelstellingen:
• Versterken van de positie van de burger
• Stimuleren van de actieve participatie van de burger
• Opleiden en trainen van professionals in een brede aanpak en uitvraag
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De doelgroep van de proeftuin Ede Veldhuizen zijn zelfstandig wonende ouderen in de wijk 
Veldhuizen. Er wordt geen strikte leeftijdsgrens aangehouden, omdat niet de leeftijd maar de mate 
van kwetsbaarheid relevant is voor de proeftuin. Gezien de diversiteit aan culturen en 
achtergronden van de inwoners van Veldhuizen ligt de focus op allochtone ouderen. 
In de proeftuin in Veldhuizen hebben professionals geoefend op methodiekvernieuwing in intake 
en formats voor gespreksvoering en het opstellen van een plan van aanpak. De projectorganisatie 
is ingericht en werkt en de eerste effecten in lijn met de doelen van de proeftuin zijn zichtbaar. 
Professionals zijn er in geslaagd om zich nieuwe instrumenten eigen te maken en te werken met 
een nieuwe benadering van (kwetsbare) ouderen. De gesprekken verlopen anders dan tot nu toe 
gebruikelijk. Er is een duidelijk verschil tussen de gesprekken waarin een situatie wordt benaderd 
vanuit het (medische) probleem en gesprekken die uitgaan van (positief) welbevinden. 
Wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs en casemanagers dementie en de WMO-consulent van 
verschillende organisaties werken meer dan voorheen samen en met dezelfde instrumenten en 
uitgangspunten. 

Lessen uit het verloop van de proeftuin
De gemeente Ede heeft de ontwikkelingen in de proeftuin meegenomen in de inrichting van het 
sociaal domein sinds 1 januari 2015. De belangrijkste resultaten daarvan zijn:
•  Ede kiest voor mensenwerk, een professionele aanpak en eenduidige formats dwars   

 door organisaties heen, waar ontwikkeld wordt vanuit bestaande structuren.
•  Transformaties worden gerealiseerd door ‘learning by doing’, een methode waar de proeftuin een 

voorbeeld van is en waardoor de samenwerkende partijen kunnen experimenteren met de 
nieuwe aanpak.

•  Aanbieders kunnen optreden als regisseur rondom cliënten en integrale arrangementen bouwen 
voor zowel gemeentelijke als eigen dienstverlening, waarbij aanbieders ook fungeren als 
toegang, naast het gemeentelijk uitvoeringsloket en de sociale teams.

•  Er zijn gezamenlijke leerprogramma’s voor professionals van aanbieders en van de gemeente.

Er wordt in goede verstandhouding met externe partners gewerkt aan verdere ontwikkelingen van 
het sociaal domein. Het belang van goede samenwerking en communicatie met alle partijen is 
duidelijk naar voren gekomen in de proeftuin, waarin dit een van de succesfactoren gebleken is. 
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Vervolg van de proeftuin
Ede zet de proeftuin voort als methode om te werken aan de kwaliteit van de zorg en 
ondersteuning. De regisseursfunctie van aanbieders wordt verder uitgebouwd, evenals de 
gezamenlijke leerprogramma’s, waarbij wisselende organisaties intervisie gaan aanbieden. In de 
inkoop 2016 gaat Ede verder met oefenen binnen de proeftuin. Deze wordt gericht op inkoop van 
integrale oplossingen voor complexe casuïstiek. 
Ede wil graag verder oefenen met hoe kosten van zorg en begeleiding door alle wetten heen op 
een goede manier met elkaar gecombineerd kunnen worden. Verdere experimenten voor de 
volgende stappen richting ontschotting worden nu onderzocht. De gemeente volgt met 
belangstelling de vorderingen van andere gemeenten op dit gebied, om dat mee te kunnen nemen 
in de volgende fases. 

Conclusie
Ede is tevreden over het verloop van de proeftuinen en heeft de lessen uit de praktijk gebruikt voor 
de inrichting van de hervorming langdurige zorg. Ook heeft de proeftuin de gemeente en 
zorgaanbieders de kans gegeven elkaar beter te leren kennen en goed samen te leren werken, 
wat de situatie sinds 1 januari 2015 ten goede is gekomen. De proeftuinen worden doorontwikkeld 
om verder te innoveren in het aanbod van zorg en ondersteuning in de gemeente, zowel op gebied 
van aansluiting bij de cliënt als op organisatorisch gebied. 

Meer informatie
Contactpersoon: Karin Aaldering: karin.aaldering@ede.nl  
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Gooi- en Vechtstreek: Proeftuin Sociaal Domein, 
Digitaal Leefplein en Werkkamer persoonsvolgende 
bekostiging

De proeftuin Gooi- en Vechtstreek bestaat uit drie onderdelen: de proeftuin Sociaal Domein, het 
Digitaal Leefplein en de Werkkamer persoonsvolgende bekostiging. De proeftuin is een 
samenwerking van de gemeenten die de regio vormen (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, 
Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren) en verschillende partners voor diverse 
onderdelen van de proeftuin.

Proeftuin Sociaal Domein
In de proeftuin sociaal domein werken de gemeenten in de regio, Actiz, Per Saldo, Zorgbelang 
Noord-Holland en CIZ samen. De proeftuin is opgezet met drie doelstellingen: 

1.  Het verbeteren van de informatiepositie van inwoners met beperkingen zodat zij zelf kunnen 
sturen op gezondheid, welzijn en participatie.

2.  Het verbeteren van de vraaggestuurde onderzoeksmethodiek van de uitvoeringsdiensten van 
de Regiogemeenten op basis van het dienstverleningsprincipe één huishouden, één plan.

3.  Een doelmatigere inzet van zorg uit de AWBZ en ondersteuning uit het gemeentelijke sociaal 
domein.

De proeftuin stelt de regio Gooi- en Vechtstreek op deze manier in staat ervaring op te doen met 
de nieuwe situatie en de nieuwe doelgroep die ontstaat door de hervorming langdurige zorg.

De proeftuin sociaal domein is goed verlopen. Alle projecten zijn voltooid, en gemeenten zijn 
bekender geworden met de doelgroepen en werkwijzen. De proeftuin is ook een goede les 
geweest voor de betrokken organisaties, die bekender zijn geworden met de samenwerking met 
gemeenten en hoe dit verschilt van de oude situatie. 
De omvang van de evaluatie van de proeftuin was beperkter dan van te voren gehoopt, omdat in 
veel gevallen de cases niet gedeeld mochten worden. De geëvalueerde cases geven echter wel 
een goed beeld. 

De ontwikkeling van het wetstraject heeft het opzetten van de proeftuin moeilijker gemaakt; de 
onzekerheid over persoonlijke verzorging als deel van de hervormingen heeft, zoals in meer 
proeftuinen naar voren komt (bijvoorbeeld Amsterdam), enige moeite gegeven bij het overleg met 
andere partijen omdat het wel of niet meenemen van persoonlijke verzorging een aanzienlijk 
volumeverschil betekent. 

De regio Gooi- en Vechtstreek had in de proeftuin ook vergaand willen experimenteren met 
ongeschot werken, maar wettelijke kaders blokkeerden dat enigszins. In de praktijk zijn binnen de 
proeftuin wel vormen gevonden om hiermee om te gaan, wat betekent dat de uiteindelijke impact van 
het werken binnen de bestaande wettelijke kaders beperkt is geweest.
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Digitaal Leefplein
Het Digitaal Leefplein is een online platform waar cliënten al hun zorginformatie op één plek terug 
kunnen vinden. Voor dit initiatief hebben de regio Gooi- en Vechtstreek, Actiz, Per Saldo, 
Zorgbelang, LOC, CIZ en de SVB een samenwerkingsconvenant getekend. 

Met de implementatie van het Digitale Leefplein heeft de regio Gooi- en Vechtstreek drie doelen 
voor ogen:

1.  Goede en overzichtelijke informatievoorziening aan cliënten die zelfsturing op het gebied van 
gezondheids- en welzijnsresultaten versterkt.

2. Het mogelijk maken vaan maatwerk in de uitvoering.
3. Een meer doelmatige inzet van zorg en ondersteuning.

Op een beveiligde website kan een leefplan opgesteld worden waar relevante informatie van 
verschillende dienstverleners overzichtelijk wordt weergegeven. Hierdoor wordt de 
informatiepositie van cliënten versterkt. Op het platform kunnen gebruikers ook zelf informatie 
toevoegen en delen, wat ondersteuning vanuit dienstverleners makkelijker maakt. Het platform 
bouwt voort op de persoonsvolgende bekostiging van huishoudhulp die de regio Gooi- en 
Vechtstreek sinds 2013 aanhoudt. Dit houdt in dat de cliënt de gewenste ondersteuning en 
dienstverlener kiest. Het Digitale Leefplein is een stap waarmee persoonsvolgende bekostiging 
vergemakkelijkt wordt voor zowel zorgaanbieders als cliënten omdat het de verschillende 
mogelijkheden overzichtelijk maakt en goede communicatie tussen alle partijen vergemakkelijkt.

Het Digitaal Leefplein is een succes gebleken. Het systeem werkt op dit moment goed en de 
doelstellingen richting zorgaanbieders zijn vrijwel volledig gerealiseerd – toewijzing en facturatie 
lopen op dit moment bijvoorbeeld via het platform. De regio Gooi- en Vechtstreek is een van de 
weinige regio’s in Nederland die op dit moment een systeem van deze omvang hebben weten te 
realiseren en alle partijen zijn zeer positief over de werking. 

Het Digitaal Leefplein zit tegenwoordig in de doorontwikkelfase (geplande einddatum 1 januari 
2016), waar gewerkt wordt aan de uitdagingen die het platform in eerste instantie is 
tegengekomen. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de aansluiting van het systeem op landelijke 
platformen. Landelijke standaarden houden weinig rekening met maatwerk en dat maakt het 
overschakelen van informatie in sommige gevallen lastig. Meer ruimte geven aan maatwerk is 
daarmee een van de doelen voor de komende periode. Ook wordt er gewerkt aan het ontsluiten 
van informatie naar de cliënt, zodat op termijn de sterkere informatiepositie, die de partijen met het 
Digitaal Leefplein voor ogen hebben, volledig bereikt wordt. Dit bleek in eerste instantie lastig, 
onder meer door grote verschillen tussen sectoren (GGZ is bijvoorbeeld lastiger dan verpleging en 
verzorging), maar ligt binnen het bereik van het platform zoals het nu is opgezet. 

Het Digitaal Leefplein als platform is specifiek gericht op de persoonsvolgende bekostiging die de 
regio aanhoudt. Hiervoor ervaren alle partijen het platform als zeer nuttig, en regio Gooi- en 
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Vechtstreek ziet dan ook zeker voordelen van het uitrollen van een vergelijkbaar platform naar 
andere regio’s die dezelfde bekostigingsvorm hanteren. Gebieden die de bekostiging anders 
inrichten zouden weinig baat hebben bij het systeem zoals het in Gooi- en Vechtstreek is opgezet, 
maar wel grote voordelen kunnen halen uit eigen op maatgemaakte systemen. Mochten andere 
regio’s die werken met persoonsvolgende bekostiging een vergelijkbaar platform willen opzetten 
dan stelt regio Gooi- en Vechtstreek graag haar kennis beschikbaar. 

Werkkamer persoonsvolgende bekostiging
De Werkkamer persoonsvolgende bekostiging is een samenwerking van de regio Gooi- en 
Vechtstreek, Actiz, Per Saldo, LOC, de SVB en Zorgbelang Noord-Holland. Het doel van de 
werkkamer is het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van vraaggestuurd werken en 
financieren. Dit houdt in dat, nadat samen met de cliënt de vraag en het beoogde resultaat van 
zorg zijn vastgesteld, de klant een gekwalificeerde dienstverlener kiest en het geld de klant volgt. 
De dienstverlener wordt bekostigd op daadwerkelijk geleverde dienstverlening. De werkkamer 
persoonsvolgende bekostiging richt zich dus specifiek op de financiering. 
Het beoogde voordeel van persoonsvolgende bekostiging is dat cliënten rechtstreeks invloed 
krijgen op de manier waarop de dienstverlening wordt geleverd. Dit heeft twee voordelen: ten 
eerste zorgt dit dat de zorg meer aansluit op de vraag van de cliënt. Ten tweede schept deze 
manier van werken een vorm van concurrentie tussen zorgaanbieders, wat het ondernemerschap 
in dienstverlening ten goede komt. Hierdoor ontstaat een marktwerking vanuit kwaliteit zoals de 
cliënt deze ervaart, terwijl de marktwerking in andere bekostigingsvormen uitgaat van alleen het 
financiële aspect.

Persoonsvolgende bekostiging is in de regio Gooi- en Vechtstreek helemaal doorgevoerd bij 
begeleiding en hulp in het huishouden. De toewijzing en financiering werkt naar behoren, waar er 
een budget per periode per inwoner is in plaats van een budget per uur. Wel zou de regio Gooi- en 
Vechtstreek de budgetperiode graag flexibeler inrichten. Op dit moment maken landelijke 
standaarden dat onmogelijk – er moet vrijwel altijd met een standaard van vier weken gewerkt 
worden, terwijl in sommige gevallen kortere of langere budgetperioden wenselijk zijn. Ook blijkt dat 
het zorginstellingen tijd kost om zich volledig aan te passen aan de flexibiliteit in de nieuwe 
situatie. Het staat zorginstellingen bijvoorbeeld vrij om zelf afspraken met cliënten te maken over 
bezoekmomenten (bijvoorbeeld twaalf uur elke maand of drie uur elke week), maar de 
bedrijfsvoering moet hierop ingesteld worden en daar gaat tijd overheen, vooral bij grotere 
organisaties die veel geïnvesteerd hebben in de vorige situatie. Ook communicatie naar cliënten 
over de mogelijkheden is hierin heel belangrijk. De regio Gooi- en Vechtstreek ziet met verloop van 
tijd hier verbetering in komen en verwacht in de komende periode hier stappen in te kunnen 
maken. 
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Conclusie
De drie projecten hebben voor de regio Gooi- en Vechtstreek zowel concrete resultaten als lessen 
voor de hervorming langdurige zorg opgeleverd. Het Digitaal Leefplein is een permanente 
toevoeging die het zorgaanbod vergemakkelijkt en de positie van cliënten versterkt. De Werkkamer 
persoonsvolgende bekostiging en de proeftuin sociaal domein zijn vooral waardevol geweest in de 
ervaring die de projecten opgeleverd hebben voor de deelnemende partijen. De samenwerking die 
nodig is voor de hervorming langdurige zorg is versterkt en de partijen hebben elkaar beter leren 
kennen. Beide uitkomsten zijn in 2015 een voordeel gebleken bij het werken in de nieuwe situatie. 
Gooi- en Vechtstreek werkt nu met persoonsvolgende bekostiging ondersteund door het Digitaal 
Leefplein, en dat bevalt zowel de gemeenten in de regio als de zorgaanbieders en cliënten goed. 

Meer informatie
• Via onderstaande e-mailadressen zijn de betreffende contactpersonen te benaderen: 
 - Proeftuin sociaal domein en werkkamer persoonsvolgende bekostiging: sociaaldomein@regiogenv.nl
 - Digitaal leeftplein: digitaalleefplein@regiogenv.nl
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Leeuwarden: Handen Ineen
Leeuwarden is in 2013 een pilot begonnen waarin geëxperimenteerd werd met een wijkbudget 
waarbij AWBZ- en Wmo-budgetten ontschot konden worden ingezet. Het project was een 
samenwerking van de gemeente, vier zorgaanbieders en De Friesland Zorgverzekeraar. De pilot 
heeft gelopen tot 1 januari 2015, waarna de bevindingen gebruikt zijn voor de inrichting van de 
hervorming langdurige zorg in Leeuwarden. 

De proeftuin Handen Ineen had als doel om een werkvorm te creëren waarin zorg en 
ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van de cliënt. Effectief werd dit behaald door de 
zeggenschap van cliënten te vergroten, en professionals meer autonomie te geven om cliënten op 
de beste manier te helpen. Dit moest leiden tot grotere tevredenheid onder zowel cliënten als 
professionals, omdat zorg beter aan zou sluiten op de vraag van de cliënt en professionals meer 
ruimte kregen om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Tegelijkertijd werden de administratieve 
lasten minder en kregen aanbieders met minder regels te maken. Hierdoor zou de zorgconsumptie 
dalen en zouden de zorglasten minder snel stijgen. 

De proeftuin innoveerde op vier onderdelen om deze doelen te bereiken: 

•  Er is gewerkt met een integraal ontschot wijkbudget. Het extramurale AWBZ-budget en het 
Wmo-budget zijn samengevoegd, voor een totaal van circa vijf miljoen euro. Zo konden cliënten 
ontschot en flexibel op maat worden bediend.

•  Zorg, diensten en welzijnsactiviteiten zijn integraal aangeboden in de wijk om alternatieve 
vormen van zorg en ondersteuning te bevorderen. Er is nieuw aanbod ontwikkeld met de nadruk 
op het versterken en vergroten van de regie van mensen in de wijk, met meer focus op het eigen 
netwerk. 

•  Er zijn ‘buurtvrouwen’ ingezet, professionals met de verantwoordelijkheid en de competentie om 
te bepalen welke zorgbehoefte een cliënt werkelijk heeft. Deze rol is gedurende het project 
ontwikkeld. Voor de proeftuin is afgesproken dat de buurtvrouwen in plaats van het CIZ de 
indicatie mochten vaststellen. Dit was mogelijk omdat het experiment onderdeel uitmaakte van 
het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) van VWS.

•  Netwerken zijn versterkt en vergroot. Buurtvrouwen hebben ingezet op het versterken van de 
zelfredzaamheid van cliënten. Bij het opstellen van het zorgleefplan werd eerst gekeken naar 
wat de cliënt zelf kan, en daarbij wordt expliciet gekeken naar de mogelijkheden voor 
ondersteuning vanuit het netwerk van de cliënt en vanuit vrijwilligers in de wijk. De buurtvrouw 
zorgde hierin ook voor de verbinding tussen hulpverleners en vrijwilligers.
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Resultaten van de proeftuin
Leeuwarden heeft ingezet op goede informatieverzameling om een duidelijke evaluatie van de 
proeftuin te kunnen maken. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de proeftuin op 
zorgconsumptie, verschuiving in zorgconsumptie, cliënttevredenheid en tevredenheid van 
professionals. 

1.  Zorgconsumptie in de proeftuinwijk is gedaald
  De verandering in zorgconsumptie in de proeftuinwijk is in de evaluatie vergeleken met de 

verandering in zorgconsumptie in heel Leeuwarden over dezelfde periode. Het gemiddeld 
aantal zorguren (AWBZ-zorg) geleverd per cliënt is in het pilotgebied afgenomen met ongeveer 
een uur per cliënt, terwijl in het controlegebied de gemiddelde zorg per cliënt is toegenomen 
met ongeveer vijftien minuten. De huishoudelijke hulp in het proeftuingebied is iets gedaald, 
maar er zijn geen gegevens beschikbaar over huishoudelijke hulp in de rest van Leeuwarden, 
dus deze daling kan niet met de rest van de stad vergeleken worden.

2.  In ongeveer een derde van de gevallen is de zorgconsumptie verschoven
  De resultaten op het gebied van verschuiving van zorgconsumptie zijn divers. In een deel van 

de gevallen geven professionals aan dat er andere of minder hulp is ingezet, maar dit is niet in 
alle casussen het geval. Of er een patroon zit in casussen waar dit wel het geval was, is niet 
naar voren gekomen uit het onderzoek. De enig mogelijke conclusie op dit gebied is dat de 
proeftuin deels tot andere zorgconsumptie heeft geleid.

3. Cliënttevredenheid veranderd niet, psychisch welbevinden is verbeterd
  Tevredenheid van cliënten over lichamelijk welbevinden en zeggenschap is gelijk gebleven in 

de proeftuin. Dit geldt ook voor sociaal welbevinden. Een verbetering is geboekt op het gebied 
van psychisch welbevinden: cliënten geven aan minder somber te zijn en positiever in het leven 
te staan. 

4. Professionals zijn over het algemeen tevredener en ervaren meer autonomie
  Buurtvrouwen en leidinggevenden bij zorgaanbieders geven aan tijdens de proeftuin meer 

vrijheid ervaren om aan te sluiten bij de behoefte van cliënten. Huishoudelijke hulpen en een 
aantal verzorgenden ervoeren dit echter niet zo. Een factor die daarin meespeelde is dat als 
deze medewerkers minder uren ondersteuning inzetten ze dat meteen zelf in hun inkomsten 
merkten. Om die reden is niet altijd een vlekkeloze aansluiting op de behoeften van de cliënt 
geboden. Op het gebied van administratieve lasten is er duidelijke potentie voor vermindering, 
maar omdat de zorgaanbieders nog moesten wennen aan de nieuwe aanpak en daarom 
dubbele administratie voerden, is dat tot nu toe nog niet in de praktijk gerealiseerd. 

Lessen uit het verloop van de proeftuin
De proeftuin heeft de deelnemende partijen in staat gesteld te leren met elkaar samen te werken 
en gezamenlijk naar cliëntoplossingen te zoeken. Organisaties bewogen van concurrenten naar 
partners en de deelnemende organisaties hebben hierbij het wij-zij denken losgelaten. 
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Dit is essentieel geweest in het opzetten van een geïntegreerd aanbod. Tijdens de proeftuin is ook 
het belang van algehele samenwerking duidelijk geworden. Een zorgaanbieder die niet deelnam 
aan de proeftuin is bijvoorbeeld gaan flyeren in de proeftuinwijk om cliënten van de 
proeftuinaanbieders naar zich toe te trekken. Hoewel dit niet per se een slechte ontwikkeling is 
voor de cliënt, kwam dit de helderheid van de resultaten van de proeftuin niet ten goede. Een 
algehele samenwerking voor integraal zorgaanbod met daarbinnen concurrentie van aanbieders 
zou waarschijnlijk een productievere aanpak zijn.

Een aantal professionals heeft aangegeven dat er weinig veranderd is in de werkwijze van 
zorgaanbieders in de proeftuin. Een reden hiervoor kan zijn dat de proeftuin zorgvernieuwing niet 
groot genoeg heeft aangepakt. De buurtvrouw en het vormen van een wijkbudget zijn wel degelijk 
belangrijke pijlers van een hervorming, maar zorgaanbieders hebben hun werkwijze bewust niet 
veranderd om te zorgen dat de veranderingen in de proeftuin niet te complex zouden worden. 
Zo is er bijvoorbeeld geen geïntegreerd zorgteam gekomen en zijn de aansturing en de omgang 
met protocollen niet veranderd. Achteraf bekeken bleek dit een beperking en is hieruit een 
belangrijke les geleerd: om echt merkbare effecten te creëren moet een hervorming op alle 
gebieden plaatsvinden - dus bij de interactie klant-professional, professional-leidinggevende en 
leidinggevende-financier. Waar één van deze onderdelen niet aansluit, zoals in Leeuwarden de 
interactie professional-leidinggevende, verzwakken de effecten. 

Conclusie
De proeftuin in Leeuwarden heeft door ontschotte financiering en intensieve samenwerking zijn 
doelen van meer zeggenschap voor cliënten en meer autonomie voor de professionals voor een 
groot deel weten te bereiken. De zorgconsumptie in de proeftuinwijk is afgenomen en over het 
geheel genomen blijkt psychisch welbevinden van cliënten toe te nemen, hoewel de 
cliënttevredenheid niet verandert. De samenwerkende partijen zijn dan ook positief over het 
verloop van de proeftuin. Wel blijkt dat een bredere aanpak en verdergaande aanpassing van 
bijvoorbeeld de werkwijze waarschijnlijk een groter positief resultaat kunnen creëren. De proeftuin 
is daarmee dus een mooie pilot richting de hervorming langdurige zorg, en de ervaring met 
ontschot werken en intensieve samenwerking is daarin zeer waardevol.
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Rotterdam: Proeftuin langdurige zorg
De proeftuin in Rotterdam heeft van april tot en met oktober 2014 gelopen in vier Rotterdamse 
wijken. Het doel van de proeftuin was het realiseren van de toegang tot de juiste ondersteuning 
voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met GGZ-problematiek. De proeftuin was de 
start van een nieuwe werkwijze voor vraagverheldering, integrale ondersteuning en samenwerking. 
De wijkteams hebben daarnaast kunnen oefenen met indiceren voor benodigde ondersteuning 
voor het deel waar de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor is. Het project was een 
samenwerking van de gemeente, VWS, het Achmea zorgkantoor, Achmea en het CIZ. 

Verloop van de proeftuin
Bij het opzetten van de proeftuin is ervoor gekozen om het leren met de partners in de wijken 
centraal te zetten. Om deze reden is de keuze gemaakt voor een lerende organisatie.  
Het wijkteamplus, bestaande uit (een deel van) het wijkteam, een Wmo-adviseur, een CIZ 
medewerker en een wijkverpleegkundige (vaak Zichtbare Schakel) gingen aan de slag met nieuwe 
cliënten. De teams stelden in overleg met de cliënt een integraal ondersteuningsplan op. Een van 
de teamleden trad op als casusregisseur. Naast de nieuwe wijkteams zin er nog twee teams 
ingericht: een reflectieteam en een adviesteam. Taak van het reflectieteam was het om kritisch te 
reflecteren op het integrale ondersteuningsplan, de samenwerking tussen de partijen,  
het leveringsplan en de aansluiting daarvan op het ondersteuningsplan. Het adviesteam gaf tijdens 
de proeftuinperiode advies op het niveau van de doelgroepen over slimmere inrichting van de 
integrale ondersteuning. De selectie van cliënten voor deelname aan de proeftuin gebeurde door 
middel van een cliëntprofiel. Cliënten met een samengestelde vraag of problematiek, waarvan de 
oplossing in een mix van informele zorg, gebruik van algemene voorzieningen en professionele 
inzet van welzijn, ondersteuning en/of zorg bestond, konden deelnemen aan de proeftuin. Cliënten 
die naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn intramurale zorg nodig zouden hebben of cliënten 
die een voorkeur hadden voor (en recht hadden op) PGB als leveringsvorm werden niet 
opgenomen in de proeftuin. Deelname was vrijwillig.

Resultaten 
70 cliënten deden mee aan de proeftuin. Dit aantal is lager dan in eerste instantie beoogd (richting 
de 100), want de toeleiding bleek lastiger dan van tevoren verwacht. Desondanks was het aantal 
deelnemers groot genoeg om belangrijke leerervaring op te doen voor de implementatie vanaf 
2015. Alle cliënten hebben integrale ondersteuning gekregen, en de meest acute 
probleemgebieden zijn geïdentificeerd. In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam is 
een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van cliënten met de werkwijze binnen de proeftuin. 
Het merendeel van de respondenten is tevreden met het ondersteuningsaanbod. Er zijn nauwelijks 
cliënten die het idee hebben te weinig ondersteuning te krijgen of die vinden dat er te veel van ze 
wordt verwacht. Ook het in kaart brengen van de ondersteuningsvraag werkt naar behoren. 
Wel zijn cliënten in enkele gevallen kritisch over de tijd die het kost voordat ondersteuning 
daadwerkelijk wordt geleverd. Een les uit het cliëntenonderzoek is dat coaching van cliënten om 
ze te helpen zelfstandig taken op te pakken waardevol kan zijn. Cliënten zouden bijvoorbeeld 
gecoacht kunnen worden in het zelf benaderen van ondersteunende instanties, waardoor hun 
zelfredzaamheid vergroot wordt. 
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Conclusie
De proeftuin heeft tot zeer waardevolle bevindingen geleid voor de implementatie en de 
doorontwikkeling. Het project heeft de partijen in staat gesteld te leren werken met de nieuwe 
situatie en om voorstellen te ontwikkelen voor de implementatie van wijkteams in de hele stad. 
Deze implementatievoorstellen omvatten twintig concrete aanbevelingen voor de doorontwikkeling 
van de wijkteams. De voorstellen worden gebruikt bij de doorontwikkeling en professionalisering 
van de wijkteams. Een verdere conclusie uit de ervaringen is dat goed overleg en een 
samenwerkingsverband met alle partijen in het wijknetwerk van groot belang zijn bij het aangaan 
van de transitie. De veranderingen betekenen een omslag in cultuur die tijd en eensgezindheid 
vereist, en het feit dat de proeftuin ruimte heeft geboden om hier een begin mee te maken is van 
grote waarde. Uiteindelijk kan een wijkteam integraliteit niet alléén creëren.



20
Hervorminglangdurigezorg

Tilburg: Proeftuin Dementie
De proeftuin in Tilburg heeft als doel mensen met dementie betere zorg te bieden, langer thuis te 
laten wonen en langer en beter te laten participeren in de samenleving. De proeftuin is een 
samenwerking van de gemeente, de Universiteit Tilburg, Hogeschool Fontys, verzekeraar CZ, 
Midpoint Brabant en Zorgnetwerk Midden-Brabant. Binnen de proeftuin wordt de mogelijkheid 
geboden om nieuwe technieken op het gebied van zorg bij dementie te implementeren en te 
onderzoeken. Tegelijkertijd worden cliënten en mantelzorgers beter geïnformeerd over en 
ondersteund bij het gebruik van deze technieken.
De kernopdracht van de proeftuin dementie is het verbeteren van producten en diensten die thuis 
wonen en participeren bij dementie ondersteunen. Dit vindt plaats in drie stromen:

1. Mens x Schakel: informatie over hulpmiddelen bij dementie voor cliënten en mantelzorgers.
2.  Techniek+: het introduceren en praktisch uitproberen van nieuwe technieken voor 

ondersteuning van zorg bij dementie.
3. Buiten = beter: het aanpassen van de leefomgeving om mensen in staat te stellen zo lang 
  mogelijk thuis te blijven wonen.

De samenwerkende partijen passen in de proeftuin een nieuwe werkwijze toe. Aanleiding hiervoor 
is de observatie dat marktwerking niet altijd de juiste doorbraken op het gebied van hulpmiddelen 
en diensten bij dementie naar voren brengt, bijvoorbeeld omdat de informatievoorziening 
onvoldoende is. De proeftuin dementie geeft de mogelijkheid om praktisch te onderzoeken waar 
mensen echt behoefte aan hebben en vervolgens deze producten en diensten in de markt te 
plaatsen. Dit levert concrete verbeteringen in het hulpaanbod bij dementiezorg op. 
De proeftuin dementie Tilburg is succesvol van start gegaan. Op dit moment opereren er vijftien 
‘Communities of Practice’ in de omgeving: gemeenschappen die lokale aansluiting van 
ondernemers, gemeente, verzekeraars, onderzoek en cliënten bieden. Deze communities stellen 
partijen in staat snel met elkaar en met cliënten te schakelen en zo effectief verbeteringen te 
testen. 

Begeleidend implementatieonderzoek 
Implementatie van nieuwe ideeën gaat in deze Communities of Practice altijd samen met 
onderzoek: vanuit zowel Hogeschool Fontys als de universiteit wordt kortcyclisch praktisch 
onderzoek gedaan naar de werking van nieuwe technieken. Het nut van dit onderzoek is 
tweeledig: ten eerste betekent het dat praktische verbeteringen goed gedocumenteerd worden en 
daardoor makkelijk te repliceren zijn, ten tweede wordt hierdoor de werkwijze van de proeftuin 
goed vastgelegd, waardoor naast concrete producten en diensten ook het klimaat van sociale 
innovatie in andere regio’s toegepast zou kunnen worden. 
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Uitdagingen
Het systeem functioneert nu goed in de regio Tilburg. Op dit moment is de voornaamste uitdaging 
van de proeftuin het communiceren van de successen en de best practices die zijn opgedaan in 
het project naar andere regio’s. Omdat deze proeftuin de enige proeftuin op het gebied van 
dementie is, zullen andere regio’s veel kunnen leren van zowel de praktische hulpmiddelen en 
diensten als de nieuwe manier van werken, die effectief is gebleken in de communities van de 
proeftuin Tilburg. Op dit moment wordt er gewerkt aan een website waarop concrete resultaten en 
de werkwijze van de proeftuin gecommuniceerd worden. Dit is een stap in de goede richting om de 
lessen van de proeftuin Tilburg bruikbaar te maken voor de rest van Nederland, maar uiteindelijk 
zou een forum voor communicatie met andere regio’s veel meerwaarde kunnen bieden. Ook voor 
het Deltaplan Dementie kunnen de lessen van de proeftuin Tilburg van grote waarde zijn. 
In de volgende fasen van het project zal ook het financiële aspect van de gerealiseerde resultaten 
worden onderzocht. Hoewel kosten tot nu toe niet de focus van de proeftuin zijn – die ligt bij 
implementatie – is er potentie voor kostenbesparingen, vooral omdat de resultaten van de 
proeftuin laten zien dat de nieuwe werkwijze mensen met dementie in staat stelt om langer thuis te 
wonen en beter te participeren. Met het oog op het financiële aspect wordt dus verwacht dat 
extramuralisatie een aanzienlijke bijdrage aan de benodigde kostenbesparing rondom de 
hervormingen kan opleveren. Dit is ook in lijn met de doelstellingen van de hervorming langdurige 
zorg. De volgende stap is om een maatschappelijke business case op te stellen, waarin de 
voordelen gekwantificeerd worden. Een belangrijke partij hierin is de verzekeraar, die in de proeftuin 
tot nu toe betrokken is bij de innovatie maar niet bij de inkoop. Dit zou wel gaan gebeuren bij het 
opstellen van de business case. Ook wordt het interessant om te kijken naar de mogelijkheden 
omtrent private financiële bijdragen van cliënten zelf. De bereidheid daartoe lijkt te groeien in de 
samenleving en kan de business case voor ondernemers en verzekeraars versterken. 

Lessen uit het verloop van de proeftuin
Een cruciaal aspect van het implementeren van een nieuwe werkwijze is het binden van de 
verschillende partijen die betrokken zijn bij het initiatief. Een goede projectleiding is daarbij van 
groot belang. Bij de proeftuin Tilburg was deze aanwezig, en dat heeft het proces over het 
algemeen soepel doen lopen. Uiteindelijk is de belangrijkste factor in het succes van de proeftuin 
tot nu toe het geloof van de mensen die eraan werken dat deze nieuwe manier van doen de 
moeite waard is. Als de eerste successen geboekt worden wordt het bovendien makkelijker om 
mensen mee te krijgen. 

De dynamische opstelling van de proeftuin Tilburg is een grote kracht gebleken. Binnen het 
geformuleerde doel van de proeftuin kunnen de Communities of Practice zich eindeloos uitbreiden, 
de manier waarop de communities opgezet zijn biedt deze voldoende flexibiliteit om nieuwe 
ontwikkelingen te faciliteren zonder vast te lopen. Tegelijkertijd is het hierin wel belangrijk om het doel 
voor ogen te houden, in de proeftuin moeten alle stakeholders zich in een community herkennen. 
Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er naast de cliënten en zorgpartijen ook altijd onderzoekers van de 
hogeschool of universiteit bij de communities betrokken worden om de resultaten van de community 
meetbaar te maken en vast te leggen. Dit maakt het delen van best practices mogelijk. 
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Op het gebied van subsidieaanvragen vergt een nieuwe manier van doen overredingskracht en 
goede communicatie. De losse en dynamische opstelling van de proeftuin maakt het extra 
belangrijk om de voordelen goed te illustreren, zodat de professionaliteit van de werkwijze 
voldoende naar voren komt. 

Conclusie
Proeftuin Dementie Tilburg functioneert goed, en de betrokken partijen zijn blij met hoe het nu 
gaat. De proeftuin biedt de gelegenheid praktisch onderzoek te doen naar nieuwe technieken bij 
dementiezorg en deze vervolgens in de markt te plaatsen, en levert daarmee waardevolle lessen 
op. Omdat betere zorg en ondersteuning een belangrijke factor is in het extramuraliseren van 
dementiezorg, leveren dergelijke technieken naast een betere zorgervaring voor de cliënt 
waarschijnlijk ook financiële voordelen op. Dit aspect wordt in de volgende fase van de proeftuin 
onderzocht. 
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Utrecht: Buurtteams
De proeftuin in Utrecht draaide om het experimenteren met buurtteams die sociale basiszorg 
bieden. De gemeente is al in 2013 begonnen met experimenten rond buurtteams. Omdat het niet 
bij de nieuwe werkwijze van deze teams paste om met indicaties te werken en het AWBZ-geld in 
2013 en 2014 nog niet naar de gemeenten was overgegaan, ontstond er bij de gemeente een 
vraagstuk van financiering van deze experimentele teams. In samenwerking met zorgverzekeraar 
Achmea, het CIZ en VWS zijn er toen afspraken gemaakt over een manier van werken waarbij er 
zonder indicatiestelling toch geld beschikbaar kwam voor de zorg die de buurtteams boden. 
De twee bestaande pilotteams zijn in 2014 uitgebreid naar zes en sinds 1 januari 2015 werkt 
Utrecht met achttien teams, die de hele stad afdekken. De proeftuin betrof de eerste pilot met twee 
en later zes teams, daarna verliep de financiering regulier vanuit de gemeente. Het project 
buurtteams is dus na de positieve ervaringen in de proeftuin doorgegroeid. 

Het buurtteamstelsel
Uitgangspunt bij het vernieuwde stelsel in Utrecht is dat de cliënt zelf de regie heeft bij het 
oplossen van problemen. De professionele inzet sluit aan bij de mogelijkheden van de Utrechter 
om zelf een actieve inbreng te leveren. Het beleid is erop gericht om inwoners waar nodig te 
ondersteunen bij het (weer) in eigen handen krijgen of behouden van de regie. Dat gebeurt langs 
drie sporen: 

1. Ondersteunen van het zelforganiserend vermogen. 
2. Laagdrempelige en vrij toegankelijke basiszorg via buurtteams. 
3. Aanvullende zorg: specialistische, intensieve en/of langdurige zorg.

De buurtteams spelen een belangrijke rol met name in spoor 2. Buurtteams schakelen waar 
mogelijk het spoor 1 in voor hulp van vrijwilligers, maatjes en mantelzorgers. Buurtteams 
verzorgen ook de toegang naar de aanvullende zorg in spoor 3. 

Utrecht heeft ervoor gekozen met twee soorten teams te gaan werken: teams die verantwoordelijk 
zijn voor de sociale basiszorg voor volwassenen, en teams voor jeugd en gezin. Hier is voor gekozen 
om de deskundigheid van de professionals binnen de teams te waarborgen zonder de ambitie om 
met generalistische begeleiding te werken los te laten. Iemand met expertise op het gebied van 
opvoeding zou een te breed scala aan competenties moeten hebben om daarnaast ook goed om te 
kunnen gaan met dementerende ouderen en alle cliënten daar tussenin. Cliënten hebben geen last 
van het feit dat er twee verschillende teams zijn: er is één buurtteam dicht bij huis. Via de ene 
‘voordeur’ van het buurtteam wordt de bewoner in contact gebracht met het juiste team. 

De buurtteams werken vanuit het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’. De 
generalistische buurtteams kunnen de klant één aanspreekpunt bieden. De buurtteams zetten in 
op het herstellen of vergroten van de eigen regie van de cliënt. Onderdeel daarvan is dat de 
buurtteammedewerkers onderzoeken wat mensen zelf kunnen en hoe hun eigen netwerk kan 
bijspringen. Zowel de uitgangssituatie als de doelen van de cliënten worden vastgelegd met 
behulp van de zelfredzaamheidsmatrix. 
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Voordelen
Deze inrichting van de buurtteams heeft duidelijke voordelen richting de cliënten, die hiermee niet 
meer hoeven te worstelen met de hoge mate van versnippering in het zorgaanbod. Zeker bij 
huishoudens met meerdere problemen lukte het in het oude stelsel vaak niet om effectieve 
ondersteuning te krijgen die aansluit bij de complexiteit van de problematiek. Naast de directe 
complexiteit van de situatie betekende dit ook dat cliënten geen aanspreekpunt hadden om te 
overleggen over de kwaliteit van de totale zorgverlening en vooral hoe die aansloot bij de 
zorgvraag. Omdat de buurtteams integrale zorg leveren die vanuit de wensen van de cliënt wordt 
opgezet, kunnen de onderdelen van het zorgaanbod goed worden afgestemd op de casus, maar 
ook op de andere onderdelen van de zorg die aan de cliënt geleverd wordt. Uit de pilot met zes 
teams in 2014 is gebleken dat dit een veel betere cliëntervaring oplevert. 

Naast de voordelen voor de cliënt stelt deze manier van werken de gemeente in staat om 
kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden, ondanks de budgetkortingen die met de hervorming 
langdurige zorg gepaard gaan. Door de toegepaste werkwijze wordt bureaucratie zo veel mogelijk 
ingeperkt en krijgen buurtteammedewerkers veel ruimte om zelf professionele afwegingen te 
maken. De bureaucratie-arme opzet heeft tot gevolg dat het aantal betrokkenen bij een 
huishouden kan afnemen. Het geïntegreerde aanbod voorkomt tegelijkertijd dat diensten 
overlappen of op inefficiënte manier geleverd worden (bijvoorbeeld door meerdere huisbezoeken 
waar één zou kunnen volstaan). Ook zijn de buurtteams goed in staat zorg en ondersteuning af te 
schalen waar de eigen kracht van de cliënt dat toestaat. Tot slot zorgt betere communicatie met de 
cliënt voor een strakkere aansluiting van zorgvraag en aanbod, waardoor er minder kans is dat 
diensten die de cliënt niet als waardevol beschouwd toch worden geleverd. 

Hoewel deze aspecten een financieel voordeel op zullen leveren, is het nog niet duidelijk of de 
buurtteams financieel ook daadwerkelijk positief uitkomen en de bezuinigingsdoelstelling in één 
keer halen: de laagdrempeligheid van de buurtteams zou kunnen leiden tot een grotere intake.  
Het is de opdracht van de buurtteams om waar mogelijk informele vormen van ondersteuning in  
te zetten waardoor naar verwachting een grotere toeloop niet per definitie zal leiden tot hogere 
kosten. 

Evaluatie proeftuin en opschaling
De pilotfase van het buurtteamstelsel is zeer goed bevallen. De buurtteams zelf leveren duidelijke 
meerwaarde op, zowel voor de cliënt als voor de gemeente en de betrokken zorgaanbieders. 
Gedurende de pilot is gezorgd voor duidelijke evaluatie. Daardoor heeft de gemeente de keuze 
voor opschaling naar zes en per 1 januari 2015 naar achttien teams goed kunnen onderbouwen. 
Ook heeft de goed gestructureerde evaluatie de buurtteams in staat gesteld om snel van het 
experiment te leren en verbeteringen door te voeren aan de hand van praktijkervaring.  
Evaluatie van het financiële aspect is nog gaande. Hierover zal na 2016 meer duidelijkheid 
ontstaan, wanneer het eerste jaar van de inzet van buurtteams in de hele stad is afgerond.
Het uitrollen van het buurtteamstelsel per 1 januari 2015 is goed verlopen, het systeem werkt op 
dit moment naar behoren. De opschaling van twee naar zes buurtteams bracht wel uitdagingen 
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met zich mee. Omdat een pilot met twee teams een klein budget vereiste, was de financiering toen 
geen probleem. Zes teams waren echter aanzienlijk duurder, en in 2014 was binnen de wettelijke 
kaders nog geen mogelijkheid voor financiering zoals die sinds de hervorming langdurige zorg 
geregeld is. De onderhandelingen met de betrokken partijen liepen stroef, omdat het voor iedereen 
moeilijk was geld vrij te maken voor de experimentele werkwijze. Dat is uiteindelijk door goede 
communicatie en duidelijke afspraken in het kader van de proeftuin wel gelukt. Sinds 1 januari 
2015 is door de ingang van de hervorming langdurige zorg de financiering van de buurtteams geen 
probleem meer. Daardoor speelde deze problematiek niet bij de opschaling naar achttien teams. 
De geleerde lessen die de partijen in Utrecht hebben kunnen opdoen door het experimenteren in 
de praktijk zijn van grote waarde gebleken in het uitrollen van het buurtteamstelsel naar de hele 
stad. Utrecht is trots op de behaalde resultaten, en wil graag energie steken in het delen van de 
bevindingen met andere gemeenten. In het laatste kwartaal van 2015 zal de gemeente Utrecht 
een boekje publiceren waarin de bevindingen rondom de buurtteams gepresenteerd worden.  
Dit boekje kan andere gemeenten helpen te leren van de ervaring die Utrecht heeft opgedaan.  
Dit en eventuele andere toekomstige initiatieven kunnen andere gemeenten, die graag met een 
vergelijkbaar stelsel willen werken, in staat stellen de expertise van Utrecht op dit gebied te 
benutten. 

Conclusie
Utrecht is zeer tevreden met de buurtteams zoals die op dit moment functioneren. De teams 
creëren waarde voor zowel de cliënt als de gemeente. De nieuwe methode stelt de 
samenwerkende partijen in staat beter passende zorg en ondersteuning te leveren met minder 
bureaucratie en meer ruimte voor de specifieke wensen van de cliënt. De proeftuin en vervolgens 
de opschaling daarvan zijn positief ervaren, omdat zij de partijen in staat hebben gesteld om in de 
praktijk ervaring op te doen en elkaar beter te leren kennen. Dit heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het succesvol implementeren van de buurtteams. Utrecht werkt nu, naast het continu 
verbeteren van de buurtteams, aan het delen van de werkwijze en best practices die opgedaan 
zijn in de proeftuin en in de ontwikkeling sindsdien. 

Meer informatie
• http://buurtteamsutrecht.nl 



26
Hervorminglangdurigezorg

Proeftuinen met een andere projectinvulling
2 proeftuinen die het oorspronkelijke proeftuinproject om verschillende redenen niet hebben 
kunnen uitvoeren, maar de kans hebben aangegrepen om op andere wijze te experimenteren
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Hoogeveen: Gezond Ouder Worden in De Weide
In Hoogeveen is in eerste instantie een proeftuin aangevraagd op initiatief van thuiszorgorganisatie 
De ZorgZaak. De gemeente had hier aan mee willen doen, maar had rondom de hervorming 
langdurige zorg op dat moment daar uiteindelijk geen capaciteit voor. Daardoor is het eerste 
proeftuininitiatief uiteindelijk niet doorgegaan. Dit betekent echter niet dat de gemeente Hoogeveen 
niet wil inzitten op innovatie. Er is op een andere manier gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
tot experimenteren die de hervorming langdurige zorg met zich meebracht, en Hoogeveen heeft 
haar eigen proeftuin ingericht: Gezond Ouder Worden in De Weide. 

Gezond Ouder Worden in De Weide
De nieuwe proeftuin is een project in de Hoogeveense wijk De Weide. De gemeente heeft aan 
partners in het veld gevraagd wat er praktisch gedaan kan worden door de gemeente om zo goed 
mogelijk voor preventie te zorgen. Hieruit kwam naar voren dat een focus op de grootste groep 
met aanzienlijke potentiele gezondheidswinst het verstandigst is: kwetsbare ouderen. Door te 
zorgen dat kwetsbare ouderen in beweging komen of blijven en een netwerk hebben waar ze 
zowel welbevinden als ondersteuning uit kunnen halen, zou preventieve winst geboekt kunnen 
worden. Dit is daarom de inzet van de proeftuin Hoogeveen geworden.

De proeftuin is begonnen met een team bij het gezondheidscentrum in de wijk, omdat de huisarts voor 
de gekozen doelgroep de signaleerder bij uitstek is. In de wijk De Weide is bij de huisartsengroep 
een wijkmaatschappelijk werker ingezet waar de praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige en 
later de Wmo-consulent bij aangesloten zijn. Dit kernteam heeft de taak potentieel kwetsbare 
ouderen te identificeren en bij ze op huisbezoek te gaan, om te kijken of het inderdaad om mensen 
gaat die ondersteuning zouden kunnen gebruiken om preventie te verbeteren. Op dit moment wordt 
nog onderzocht hoeveel zorg de aanpak scheelt, maar het is duidelijk dat het welbevinden van de 
doelgroep toeneemt door het toepassen van deze methode. Ook blijkt dat de kerngroepleden veel 
breder zijn gaan kijken naar problemen en mogelijke oplossingen; voorbij de eigen discipline.

Plannen voor de toekomst
Inmiddels werkt het team in De Weide bijna twee jaar volgens deze methode, en wordt er gekeken 
naar het uitrollen van het concept naar de rest van Hoogeveen. Ook wil Hoogeveen het 
proeftuinconcept verticaal uitbreiden richting de zorg, door ook de mogelijkheid van het opstellen 
van zorgplannen bij het kernteam onder te brengen. Deze vraag is onderdeel geworden van het 
zorgoverleg dat zich buigt over de vraag hoe de zorg in de gemeente richting 2020 georganiseerd 
zou moeten worden. Daarin is samenwerking tussen de 0e, 1e en 2e lijn, ingestoken vanuit 
preventie, een kernpunt. De proeftuinmethode is daar zeer geschikt voor. De gemeente, Achmea 
en Huisartsenzorg Drenthe hebben een plan opgesteld om in alle huisartsengroepen 
multidisciplinaire teams te vormen voor ketenzorg voor kwetsbare ouderen.

De aanpak kan op veel enthousiasme rekenen bij huisartsen in de regio. Met Achmea zijn 
financieringsafspraken gemaakt, waar de verzekeraar zich richt op de inzet van de huisarts,  
de huisartsverpleegkundige en de wijkverpleegkundige, en de gemeente op de maat schappelijk 
werker, mantelzorgondersteuner en Wmo-consulent. Er wordt op dit moment onderzocht of de 
provincie kan helpen bij het ontwikkelen van een digitaal platform om de werkwijze te ondersteunen. 
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Bij de teams wordt ook de Treant Zorggroep (waar drie ziekenhuizen en twintig verpleeghuizen in 
de regio deel van uitmaken) betrokken om volledige medische zorg en verzorgingshuis faciliteiten 
in te kunnen brengen. 

Lessen uit het verloop van de proeftuin
Samenwerking is van grote waarde. Het is belangrijk dat alle partijen uit hun comfort zone komen. 
Hiervoor is wederzijds vertrouwen vereist. Ook hangt het af van de mensen die betrokken zijn bij 
het initiatief. Niet iedereen is even geschikt om te werken aan concepten die de eigen organisaties 
overstijgen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er in de aanpak van problemen geen voorkeur 
voor de eigen organisatie doorschemert. Om deze reden zijn de deelnemende personen in de 
proeftuin Hoogeveen persoonlijk benaderd, één voor één mensen die in staat zijn om aan het 
gezamenlijke doel te werken zonder daarbij hun eigen achtergrond in de weg te laten zitten. 

Conclusie
Hoogeveen is zeer tevreden met de proeftuin zoals die nu is ingericht. Hoewel het een ander 
project is geworden dan in eerste instantie bedacht, zijn de resultaten erg positief en wordt de 
aanpak die in de proeftuin uitgeprobeerd is nu een belangrijk onderdeel van de inrichting van de 
zorg in de regio.

Meer informatie 
Contactpersoon: de heer A. Overgoor, senior beleidsadviseur: a.overgoor@dewoldenhoogeveen.nl
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Den Haag: Simulatie Populatiegebonden Bekostiging
In Den Haag heeft eind 2014 een simulatie van populatiegebonden bekostiging plaatsgevonden. 
Onder begeleiding van Universiteit Leiden (Campus Den Haag) hebben de gemeente, 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders een dag samengewerkt aan het uitdenken van een 
hypothetische situatie onder populatiegebonden bekostiging. Doel was het om te kijken wat de 
nieuwe mogelijkheden zijn als de bestaande regels losgelaten worden. De reacties op de simulatie 
waren positief, en populatiegebonden bekostiging is mede daardoor een serieuze optie voor de 
gemeente Den Haag. 

Door de grote veranderingen rondom de hervorming langdurige zorg is Den Haag echter (nog) 
geen pilot voor populatiegebonden bekostiging gestart. De gemeente wil op termijn wel die kant 
op, maar de nieuwe vorm van bekostiging is een ingrijpende en complexe verandering. Omdat de 
hervorming langdurige zorg ook zonder het introduceren van populatiegebonden bekostiging een 
enorme opgave is voor de gemeente, lijkt dit jaar niet het juiste moment om te experimenteren.  
De proeftuin Den Haag is daardoor beperkt gebleven tot de simulatie. 
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Proeftuinen in ontwikkeling
2 proeftuinen die zich op dit moment aan het ontwikkelen zijn en binnenkort de eerste resultaten 
zullen presenteren
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Enschede: Proeftuin Populatiebekostiging
De proeftuin Enschede is in september 2015 van start gegaan. Het is een samenwerking van de 
gemeente, Menzis en negen zorgaanbieders, die zich inzetten om de zorg en ondersteuning in 
Enschede beter te organiseren. De proeftuin draait om het samenvoegen van de budgetten voor 
begeleiding, huishoudelijke hulp en wijkverpleging van Menzis en de gemeente, waarbij 
zorgaanbieders een totaalbedrag per wijk ontvangen in plaats van betaling van de daadwerkelijk 
geleverde zorg. Dit totaalbedrag per wijk is een fictief totaalbedrag op basis van historische kosten; 
de declaraties worden daar tegen afgezet. Er worden dan afspraken gemaakt wat er gebeurt bij 
onderschrijding of overschrijding van het fictieve wijkbudget. Zorgaanbieders kunnen vervolgens 
zelf bepalen hoe het bedrag gebruikt wordt om de zorg en ondersteuning in de wijk zo goed 
mogelijk te organiseren. 

Concreet wil Enschede een regelvrij project opzetten waarin de partijen samenwerken aan een 
totaaloplossing voor de cliënt. Dat betekent dat gemeente en verzekeraar zich samen inzetten, 
zodat de cliënt niet met verschillende partijen zorg hoeft te regelen. Dit is een voordeel voor de 
cliënt maar kan ook financieel voordeel opleveren, wat belangrijk is om de 
bezuinigingsdoelstellingen die gepaard gaan met de hervorming langdurige zorg te halen. 

De proeftuin is dit najaar van start gegaan. De wijkteams van de gemeente en de 
wijkverpleegkundige gaan samenwerken om de toegang tot de zorg te waarborgen, zodat zowel 
de verzekerde zorg als de gemeentelijke zorg vertegenwoordigd is. Hierdoor zijn de partijen in 
staat de zorg beter aan de cliënt te koppelen, en te voorkomen dat er dubbele of overlappende 
zorg geleverd wordt. Dit betekent een betere cliëntervaring en minder zorguitgaven.
Er worden metingen uitgevoerd om de ervaringen van klanten en hun zelfredzaamheid te 
monitoren.

Meer informatie 
Contactpersoon: Olivier van Noort (Menzis): noort.van.l@menzis.nl
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Oss: Proeftuin Ruwaard
Het project Proeftuin Ruwaard Oss start in december 2015. In Oss willen gemeente en aanbieders 
van wonen, welzijn en zorg samen werken aan verbeteringen in het sociaal domein. Zij zien het als 
hun maatschappelijke opgave om de leefbaarheid en gezondheid te versterken, en dat tegen 
lagere kosten.
 
Bestuurders van de gemeente Oss, de aanbieders Pantein, BrabantZorg, Vivaan, Rigom, Aanzet, 
Mee, Dichterbij, GGZ-Oost Brabant, BrabantWonen, de huisartsen en de zorgverzekeraars VGZ 
en CZ willen daarbij de burger en diens ongedeelde leefwereld centraal stellen.
Dit vraagt om nieuwe werkwijzen, structuur en cultuur in het sociale domein.  In deze proeftuin 
gaan de deelnemers daarom experimenteren met andere wijzen van samenwerken (tussen 
organisaties en met burgers), financieren en organiseren. 
Dit is een lange termijn verandering en de deelnemers beseffen dat de ideale situatie er niet van 
de ene dag op de andere dag zal zijn.  De betrokken partijen gaan met elkaar in de praktijk 
onderzoeken hoe ze  het systeem van wonen, welzijn en zorg radicaal kunnen verbeteren, zodat 
het niet meer belemmert. Daarbij streven ze naar ontschotting en eenvoud waardoor eigen regie, 
samenwerking en efficiency mogelijk worden. 

Het hoofddoel van de proeftuin in Oss is:
Het realiseren van een vitale wijk Ruwaard in Oss, waar burgers tegen lagere kosten een  betere 
(positieve) gezondheid ontwikkelen.  
Naast deze hoofddoelstelling zijn er procesdoelstellingen op vier transitie paden geformuleerd:

1. Actieve bewoners in de wijk;
2. Ontschotte gebiedsgerichte financiering
3. Intersectorale samenwerking 
4. Steunende systemen.

In 2015 zijn er door de betrokken bestuurders omstandigheden gecreëerd  (plannen van aanpak, 
organisatie en financiering) om de proeftuin te kunnen realiseren. Eind 2015 starten de eerste 
pilotactiviteiten in een deel van de proeftuin.
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Conclusie
In de proeftuinen konden gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en zorgverzekeraars ervaring 
opdoen met de nieuwe situatie en gaan experimenteren met uitvoeringsconcepten. Dit leverde 
waardevolle kennis en ervaring op die gebruikt worden voor de invulling van de hervorming 
langdurige zorg sinds 2015. Vernieuwing en innovatie hebben de blijvende aandacht van 
gemeenten en aanbieders. 
In de voorafgaande hoofdstukken is ingegaan op de resultaten per proeftuin. Overstijgend kunnen 
de volgende algemene opbrengsten worden samengevat: 
• De ervaringen in de proeftuinen maakten de uitrol naar de hele gemeente makkelijker. 
•  De proeftuinen hebben beproefde en op basis van de ervaringen verfijnde instrumenten opgeleverd. 
•  Werkvormen, waarmee tijdens de proeftuin geëxperimenteerd is en die succesvol zijn gebleken, 

worden voortgezet. 
• Partners hebben elkaar goed kunnen leren kennen en hebben leren samenwerken. 
• In veel gevallen was er sprake van minder bureaucratie en meer professionele ruimte. 
•  Cliënten zijn vooral positief. De manier waarop en de mate waarin cliëntervaringen met 

bijvoorbeeld de nieuwe werkwijzen in de proeftuinen zijn gemeten, zijn echter te divers om tot 
algemene overstijgende uitspraken te komen. 

De betrokken partners zijn positief over verloop en opbrengsten van de proeftuinen. De resultaten 
in de vorm van beproefde werkwijzen, samenwerkingsvormen en instrumenten krijgen op diverse 
manieren vervolg in de inrichting van het gemeentelijke zorgaanbod onder de nieuwe Wmo.  
De belangrijkste geleerde lessen zijn: 
•  De doorvoering van een omvangrijke decentralisatie kost tijd, zeker wanneer deze gekoppeld is 

aan een bezuinigingsopgave. Het is belangrijk om dit onder de ogen te zien. 
•  Goede communicatie bleek essentieel om iedereen in het netwerk aangehaakt te houden. Vooral 

in complexere netwerken waarin grote aanbieders als trekkers optreden en kleinere partners het 
gevoel krijgen, minder inspraak te hebben, speelt goede communicatie een belangrijke rol. 

•  Goed overleg en goede samenwerking zijn uitermate belangrijk om resultaten te kunnen boeken. 
Een goede projectleiding speelt hierin een belangrijke rol. 

•  Het vraagt aandacht van zorg- en welzijnsaanbieders om elkaar te gaan zien als partners in een 
netwerk in plaats van als concurrenten. Deze omslag is belangrijk om een geïntegreerd 
zorgaanbod te kunnen bieden. 

•  Waar in de proeftuin keuzes zijn gemaakt om bepaalde onderdelen buiten beschouwing te laten 
en deze niet mee te nemen in het experiment (b.v. om het niet te complex te laten worden), bleek 
dat achteraf vaak een minpunt omdat het de haalbare effecten beperkte. 

•  In sommige gevallen bleek een dynamische, flexibele opstelling van de proeftuin een belangrijke 
succesfactor. Doorslaggevend hierbij is wel dat iedereen zich herkende in de community en het 
doel altijd helder voor ogen had. 

•  Ook waar de proeftuin niet op de oorspronkelijk bedachte manier kon doorgaan, maar waar men 
alsnog de waarde zag van een experimentele setting, heeft de anders ingerichte proeftuin 
uiteindelijk tot belangrijke resultaten en ervaringen geleid. Het loslaten van de oorspronkelijke 
route en tegelijkertijd vasthouden aan het concept ‘proeftuin’ bleken waardevol.
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Lijst van afkortingen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
PGB Persoonsgebonden Budget 
SVB Sociale Verzekeringsbank
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Zvw Zorgverzekeringswet
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