
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor, over en van 

Edenaren  



Per 1 januari 2015 moet de langdurige zorg zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Dat is 

één van de grootste decentralisaties die sinds tijden plaats vindt. Tegelijkertijd zullen de nieuwe taken 

gepaard gaan met forse bezuinigingen. Om de zorg toekomstbestendig te maken, is een omslag nodig. 

 

‘D66 streeft naar een zorgstelsel dat uitgaat van de eigen kracht van mensen en de 

verbondenheid tussen mensen onderling.’ 

 

Niet elk mens kan maximale zelfbeschikking en zelfredzaamheid behalen. Uitgangspunt daarbij is dat 

de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld dat de eigen kracht - die er altijd is - 

gestimuleerd en benut wordt. De overheid i.c. gemeente kan/wil niet alles regelen. Er zullen altijd 

mensen blijven die onvoldoende mogelijkheden hebben om het zelf op te vangen. Er moet altijd een 

garantie voor zorg zijn voor de kwetsbaren die het zelf niet kunnen opvangen. 

 

Drie concrete uitgangspunten: 

 

Zelfbeschikking, zelfredzaamheid en zelfstandigheid 

 Zorgvrager staat centraal; krijgt meer ruimte om zelf regie te voeren 

 Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid, zelf te beïnvloeden door 

gedrag en leefstijl 

 Ondersteuning in de vorm van zorg in natura en een PGB 

 Financiële eigen bijdrage naar draagkracht en via zorgsparen 

 

Samenredzaamheid 

 Inschakelen van de eigen omgeving (familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers), dus 

ruimte/faciliteiten  voor mantelzorg 

 Zorgbehoevende zo lang mogelijk zelfstandig in eigen woonomgeving te laten blijven 

 Waar nodig in aanvulling met professionele zorg 

 

Toegankelijke, goede en efficiënte faciliteiten 

 Faciliteren en regie houden over het budget en de toetreding van aanbieders 

 Zorgen voor meer diversiteit in het zorgaanbod 

 Tijdig beginnen met het regelen van een goede overgang van allerlei wetten (delen vanuit de 

AWBZ, Wajong naar participatiewet, jeugdzorg) naar gemeente 

 Tijd geven om alles goed in te regelen; experimenten toelaten 

 Lokaal organiseren dus ook faciliteiten in de bij Ede horende dorpen 

 Toepassen van marktmechanisme, maar wel op ‘level playing field’ en met de juiste prikkels 

 Vangnet vanuit landelijke overheid voor mensen met een zware, complexe onvoorzienbare en 

onverzekerbare zorgvraag 

 

Gemeenten nemen op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de Provincie 

en het Rijk. Omdat het huidige jeugdzorgstelsel versnipperd is, wordt de hele jeugdzorg overgeheveld 

naar gemeenten. Dit geldt voor veel onderdelen, zoals de gesloten jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de zorg 

voor lichtverstandelijk gehandicapte jongeren, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Ook deze 

overheveling gaat gepaard met een bezuiniging. 

 

‘D66 vindt dat de gemeente er voor moet waken dat de kwaliteit van de zorg niet 

afneemt door deze bezuinigingsmaatregel.’ 

 

Het gaat hier immers om een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. 

 



‘D66 wil binnen de jeugdzorg zoveel mogelijk inzetten op preventieve maatregelen, 

zodat de vraag naar zwaardere jeugdzorg afneemt. Maatregelen die het sociale 

netwerk van jongeren versterken.’ 

 

Het is belangrijk dat kinderen tijdig de juiste zorg krijgen om verergering van de problemen in de 

toekomst te voorkomen. Voor gezinnen met meervoudige (complexe) problemen, geldt dat er een 

duidelijke regisseur is. De samenwerkende organisaties werken volgens een plan waarin duidelijk de 

verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan. Waarbij we willen dat het gezin 

zelf weer in staat wordt gesteld de zaken op te pakken. 

  

Vijf concrete uitgangspunten:  

 

Kinderen kunnen zich vanuit een veilige basis ontwikkelen 

 Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid is van primair belang 

 Het belang van het kind is doorslaggevend 

 Risico’s worden vroeg gesignaleerd en gedeeld met andere betrokkenen 

 Instellingen en professionals nemen hun verantwoordelijkheid 

 Instellingen en professionals spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken 

 

1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator 

 Eén plan waarbinnen de zorg voor de jongere en het gezin zo snel, zo goed en zo eenvoudig 

mogelijk wordt georganiseerd 

 Hulp sneller en dichter bij de gezinnen organiseren 

 Gezinnen zoveel mogelijk toerusten om de eigen problemen de baas te kunnen (d.m.v. 

bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferenties) 

 

Hulp in de wijk 

 Voldoende en gevarieerd aanbod op maat aanwezig in de directe omgeving 

 De hulp is laagdrempelig, goed bereikbaar en gericht op preventie 

 

Regie ouders, daar waar mogelijk 

 Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen 

 ‘Gewoon opvoeden’ in plaats van problematiseren 

 Ouders met een (verstandelijke) beperking of psychische problemen tijdig en op maat 

ondersteunen 

 Ouders met kinderen met zorg ondersteunen en erkennen als mantelzorger 

 

Acuut in kunnen grijpen 

 Het Crisisinterventieteam biedt hulp als de veiligheid van een kind direct in gevaar is 

 Het Crisisinterventieteam moet 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar zijn 

 

Het overhevelen van een groot deel van de zorg in de landelijke AWBZ gaat naar de door gemeenten 

uitgevoerde WMO. Daarnaast worden de financiering van wonen en zorg gescheiden. Deze 

decentralisatie en extramuralisering gaan gepaard met forse bezuinigingsopgaven. Het inzetten van 

PGB’s is een goed middel, maar is fraudegevoelig. Daarom dient dit gericht te gebeuren en vraagt het 

om sterke coördinatie en helderheid vooraf. 

 

‘D66 zoekt naar mogelijkheden om het PGB in de Wmo meer de vorm van 

compensatie te geven naast zorg in natura.’ 

 

Een divers aanbod van dagbesteding met zoveel mogelijk kans op verdere participatie is van grote 

waarde. In combinatie met de participatiewet kan de grens tussen arbeidsmatige dagbesteding en werk 



vervaagd en de afhankelijkheid verkleind worden. Dat is een voorbeeld van een kans die de 

hervormingen bieden om een systeem dynamisch te maken. 

 

Bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de focus 

liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking, die niet goed zelfstandig kunnen functioneren en/of sociaal 

geïsoleerd dreigen te raken. Dit geldt ook voor mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek. De 

gemeente zorgt dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de 

maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingsplekken en dagopvang, die 

zorgen voor meer sociale contacten.  

 

De gemeente stimuleert en faciliteert de onderlinge zorg voor mekaar, die tot uiting komt in het faciliteren 

van sociale netwerken (‘zorg dat iemand anders voor je zorgt’), het betrekken van 

vrijwilligers/mantelzorgers, en het organiseren van laagdrempelige professionele nabijheid. 

‘D66 vindt dat mantelzorg plaatsvindt op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis.’ 

Met mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg. 

Mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen professionele zorg nooit volledig vervangen. Met goede afspraken 

kan het elkaar wel goed aanvullen en ondersteunen. 

‘D66 vindt dat zorgaanbieders er op moeten toezien dat mantelzorgers weten waar 

ze kunnen aankloppen voor ondersteuning.’ 

Daarnaast zou een keuzeplatform geformeerd moeten worden als een soort marktplaats waar vragers 

en aanbieders van zorg elkaar kunnen ontmoeten (online). Op dit keuzeplatform wordt elke individuele 

zorgvraag afzonderlijk aangeboden, waarna alle geïnteresseerde zorgaanbieders een bod kunnen 

uitbrengen op het leveren van de zorg. De hulpvrager kan hieruit met hulp van de coördinator het beste 

aanbod kiezen. Een keuzeplatform geeft vooraf inzicht in de zorg, maakt maatwerk mogelijk, stimuleert 

toetreding, keuzevrijheid, dynamiek, innovatie en een doelmatig zorgaanbod. 

 

Door de bezuiniging van uiteindelijk 40% op het totale re-integratiebudget bij een oplopend bestand aan 

mensen die een beroep doen op de bijstand, is het zaak de re-integratiemiddelen efficiënt te benutten. 

De inzet van Permar als infrastructuur voor mensen met een arbeidshandicap is daar een onderdeel 

van. Bezien moet worden in hoeverre de (loon) kosten van de huidige Sw-medewerkers ten opzichte 

van hun opbrengsten meer in evenwicht kunnen worden gebracht. Lokale initiatieven, met medewerking 

vanuit het reguliere bedrijfsleven, moeten worden gestimuleerd. 

 

‘D66 wil dat de gemeente Ede zorgt voor een transparante 

basisvoorziening/faciliteiten en verder alleen optreedt als de problematiek ernstig of 

complex is.’ 

 

Immers dan moet goed gecoördineerde specialistische ondersteuning en langdurige zorg geboden 

worden. De gemeente heeft een aantal goed opgeleide en ingewerkte (zorg)coördinatoren in dienst, die 

ernstige/complexe  zorg rondom mensen indiceert en organiseert, met name als de zelfregie hierin 

tekort schiet. 

 

Het aanwezige netwerk in de gemeente en omgeving moet goed in beeld zijn. Mensen kunnen zonder 

indicatie gebruik maken van basisvoorzieningen. Er is wel een grens aan het gebruik ervan. 


