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Voorwoord
Het vinden van passende zorg en ondersteuning is niet altijd makkelijk. Vooral bij de meer complexe zorgvragen zijn er situaties waarin mensen zich van het kastje
naar de muur gestuurd voelen. De vraag naar zorg ‘past’ niet altijd bij de manier waarop de zorg wordt aangeboden of georganiseerd. Dit kunnen zware zorgvragen
betreffen, maar ook bij de lichtere ondersteuningsvragen blijkt een passend antwoord soms moeilijk te vinden. De ambitie is dat mensen met deze complexe
zorgvragen betere hulp krijgen, dat ze niet meer vastlopen in het systeem en niet meer van het kastje naar de muur gestuurd worden. Het programma Ondersteuning
Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS zoekt structurele oplossingen en ondersteunt de betrokken organisaties en mensen bij het vinden van
passende zorg.

Voeding vanuit de praktijk
Binnen OPaZ starten we altijd bij de personen om wie het gaat en hun
leefwereld. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas nog niet.
Systemen, regels en beleid vormen doorgaans het vertrekpunt bij het
organiseren van zorg, ook bij deze complexe zorgvragen. In plaats van de vraag
en behoeften van de personen om wie het gaat.
We laten ons voeden door verhalen, vragen en behoeften van cliënten en hun
naasten, van ervaringsdeskundigen, van zorgprofessionals en van bestuurders
van alle denkbare organisaties die een rol spelen in het organiseren van
passend zorgaanbod. We zoeken inspirerende initiatieven waar het lukt om
passend zorgaanbod te realiseren. We bekijken vervolgens wat maakt dat
deze ‘verschilmakers’ succesvol zijn. Ook signaleren we patronen in wat de
zoektocht naar passend zorgaanbod bemoeilijkt. Dat geeft inzicht in de
onderliggende problemen en helpt om tot oplossingen te komen.
Brede blik
Ons vertrekpunt is de langdurige zorg, maar we hanteren een brede blik. Vaak
raakt de problematiek van mensen meerdere sectoren en domeinen:
complexe zorgvragen beperken zich niet tot zorg en ondersteuning (Wet
langdurige zorg, Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet) maar hangen vaak
ook samen met wonen, onderwijs of werk, en bijvoorbeeld schulden.

Aanpak
We zijn flexibel in onze aanpak. We werken niet met gedetailleerde plannen en
formuleren geen blauwdrukken op basis van de inzichten die we opdoen.
Daardoor kunnen we snel inspelen op (actuele) vragen en behoeften.
We leggen actief verbindingen met andere programma’s zoals het programma
Volwaardig Leven en het programma Zorg voor de Jeugd. OPaZ heeft daarbij de
rol van faciliteren, signaleren en bijdragen aan discussies binnen en buiten VWS.
Daarnaast werkt OPaZ actief samen met uitvoeringsorganisaties en andere
relevante partners zoals Juiste Loket en CCE. We creëren energie om samen te
werken aan mooie oplossingen.
Resultaten tot nu toe
In de eerste twee jaar van het programma is al veel bereikt. We hebben inzichten
opgedaan in én met de praktijk. We hebben geleerd van casuïstiek. Zo’n 80
professionals in de zorg leerden om vraagstukken rond complexe zorg op een
andere manier te benaderen met behulp van de principes van actieonderzoek. In
inspiratiebijeenkomsten en werkbijeenkomsten zijn nieuwe zorgvormen
gepresenteerd en verbindingen gelegd tussen professionals en (naasten van)
cliënten die op zoek zijn naar passende zorg. We hebben een aantal taaie
vraagstukken nader geanalyseerd in praktijkinitiatieven. We zijn betrokken bij
discussies (binnen en buiten VWS) over de wijze waarop de zorg is georganiseerd.
En bovenal hebben we een grote en diverse groep mensen gesproken over hun
zoektocht naar passend zorgaanbod.
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Voorwoord
Andere manier van denken
De bekende uitspraak van Einstein “We cannot solve our problems with the
same thinking we used when we created them” typeert de inzichten uit de
eerste fase van het programma. Om tot passende zorg te komen kan een
andere manier van denken, (samen)werken of organiseren vereist zijn.

De inzichten uit de eerste fase van het programma zijn verwoord in de
volgende publicaties:
• Anders denken, anders werken; het verschil maken bij complexe
zorgvragen (april 2019).
• De Verschilmakers (mei 2019).
• OPaZ Actieonderzoek: leertraject aan de hand van persona’s (juli 2019).
Nieuwe fase
Na twee jaar is het programma in een nieuwe fase gekomen. De behoefte aan
ondersteuning om te komen tot passend zorgaanbod is nog steeds actueel en
de aanpak van faciliteren, inspireren en verbinden is succesvol gebleken. Het
programma OPaZ is daarom verlengd met twee jaar. In die twee jaar zal OPaZ
meer vanuit de regio’s opereren. Dichterbij bij de plek waar de zorgvragen
zich voordoen, dichterbij bij de betrokkenen die aan de slag gaan met de
vragen.
Voorliggend programmaplan beschrijft eerst de inzichten waar we op
voortbouwen, en vervolgens de doelstellingen en plannen voor de tweede
fase (2019 en 2020).
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1.

Passend zorgaanbod bij
complexe zorgvragen
In de eerste twee jaar van het programma hebben we veel geleerd van en met de praktijk. Die
inzichten vormen het OPaZ-gedachtegoed, de basis voor het vervolg van het programma. Het
gedachtegoed staat hier kort omschreven; meer informatie is te vinden in de publicatie Anders
denken, anders werken.
Wat is passende zorg?
Als je kijkt vanuit de leefwereld, bepaalt de kwaliteit van leven van de persoon of zorg passend is. Passen
in de regels van het systeem is niet voldoende. Kwaliteit van leven is meer dan een dak boven je hoofd
en basale lichamelijke verzorging. Het gaat om zorg die past bij wat die éne persoon wil met zijn of haar
leven.
In onze visie is een zorgvraag complex als het reguliere systeem geen goed antwoord heeft op de reële
zorgvraag van een persoon. Vanuit de persoon gezien is de vraag niet complex maar een logisch gevolg
van zijn persoonlijke situatie. De complexiteit ontstaat in de mismatch tussen de vraag en wat het
systeem standaard kan leveren.
Waarom heeft het systeem niet altijd een goed antwoord op zorgvragen?
De mismatch tussen de vraag en het systeem kan op verschillende niveaus ontstaan, van de
fundamentele inrichting van de maatschappij tot aan de persoonlijke interactie tussen zorgverlener en
cliënt. Enkele voorbeelden zijn:
• Verkokering: de sectorale, doelgroepgerichte indeling van de zorgsector en de systeemscheiding
tussen leefgebieden als zorg, onderwijs en werk.
• Standaardisering van zorgaanbod als gevolg van efficiëntieslagen en de behoefte om kwaliteit te
protocolleren en objectief te meten.
• Een tekort aan gespecialiseerde plekken en geschikt personeel.
• Onduidelijkheid over financiering.
• De bureaucratie en ‘logheid’ van het systeem waardoor het lastig is om een snel veranderende
zorgvraag goed te bedienen.
• Een normgerichte benadering waardoor mensen het gevoel krijgen dat zij niet mogen zijn zoals zij
zijn.
• Een groepsgerichte benadering bij een individuele behoefte.
• Niet passende huisvesting, bijvoorbeeld een drukke omgeving voor prikkelgevoelige mensen.
• Het gevoel niet gehoord te worden.
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Vijf zorgvragen
Complexiteit kan bij alle zorgvragen ontstaan, maar we zien vijf ‘typen’
zorgvragen waarbij de kans extra groot is:
1. De vraag is levensbreed (raakt meerdere leefgebieden, zoals zorg,
onderwijs, relaties).
2. De vraag is progressief of fluctueert, waardoor (snelle) op- en
afschaling van zorg nodig is.
3. De vraag is ‘atypisch’ (anders dan de zorgvraag van andere mensen
met een vergelijkbare diagnose, terwijl die diagnose bepaalt welke
zorg gegeven wordt).
4. De vraag hangt samen met meerdere aandoeningen of beperkingen
tegelijk die elkaar beïnvloeden, waardoor een combinatie van kennis
uit verschillende sectoren nodig is.
5. De vraag wordt beïnvloed door zorgvragen van anderen in het gezin.

Over wie gaat het?
Laten we voorop stellen dat het merendeel van de mensen met een
zorgvraag in Nederland gelukkig goed wordt bediend. Het programma OPaZ
richt zich echter op de groep mensen voor wie dit niet geldt. Het gaat om
mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende achtergronden. Hun
zorgvraag kan onder alle (zorg)wetten vallen en raakt vaak ook andere
domeinen zoals onderwijs, wonen en sociale zekerheid.
OPaZ heeft de mensen om wie het gaat een gezicht gegeven. Tien persona’s
vormen de rode draad van het programma. De persona’s helpen bij
discussies en vormen een ‘kapstok’ om kennis over te brengen.

Niet passende zorg kan leiden tot heel schrijnende situaties. De persoon
voelt zich ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd of het proces om de zorg
te organiseren loopt zelfs vast waardoor de persoon verstoken blijft van de
juiste zorg. Soms ontstaan escalaties in het gedrag waardoor de kans op
gedwongen zorg ook toeneemt.
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Persona’s met complexe zorgvragen
Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig
Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij
heeft zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar
(non-verbale) communicatie goed leren lezen. De ouders hebben
een dagtaak aan het regelen en geven van de zorg.
Noah mijdt zorgverleners
Noah's psychosociale problemen leiden tot onbegrepen gedrag. Hij
is moeilijk bereikbaar. Zelf vindt hij niet dat hij hulp nodig heeft.
Zijn familie denkt daar anders over.
Mira heeft onverklaarde klachten
Mira heeft geen 'objectiveerbare' aandoening. Daardoor wordt zij
bij vragen over werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning
van het kastje naar de muur gestuurd.

Robert loopt vast in de complexe samenleving
Robert kan niet goed lezen. Hij heeft weinig zelfinzicht maar zijn
omgeving overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Hij wordt
van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen.
De familie Hermsen heeft vele problemen tegelijk
Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee kinderen krijgen
jeugdhulp: vanwege autisme en vanwege een eetstoornis. De derde
heeft oplopende problemen op school. Er is sprake van huiselijk
geweld. Verschillende hulpverleners brengen verschillende
aanpakken mee. Maar wat voor het ene gezinslid goed is, werkt juist
averechts voor het andere. De problemen stapelen zich steeds meer
op.

Sem gaat al maanden niet meer naar school
Sem kan goed leren. Vanwege zijn sociale beperking en zijn
gevoeligheid voor prikkels is het regulier of speciaal onderwijs
echter geen goede omgeving voor hem.
Amal komt uit een oorlogsgebied en heeft psychische hulp nodig
Amals zorgvraag past niet goed in de reguliere GGZ-diagnostiek en
behandeltrajecten. Dit komt onder meer door cultuurverschillen.
Ook haar onzekere positie in de asielprocedure maakt de situatie
complex.
Jochem kan geen passende plek in een zorginstelling vinden
Voor Jochem is geen goede plek te vinden in een zorginstelling.
Dat komt onder andere door zijn extreme prikkelgevoeligheid en
moeilijk te begrijpen gedrag.

Willem is of lijkt soms erg in de war
Willem is verslaafd en heeft psychosociale en psychiatrische
problemen. De maatschappij ziet hem als 'een verwarde man'.

Janny laat het gas aan staan en verdwaalt in haar eigen buurt
Janny is in de 80 en haar geheugen laat haar steeds meer in de
steek. Zij woont alleen, en met veel hulp van haar familie gaat dat
nog net. Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het
aantal onveilige situaties neemt toe.
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Hoeveel mensen krijgen geen passende zorg?
Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, maar is moeilijk te
beantwoorden. Er circuleren verschillende cijfers, vaak grove
schattingen. Onderstaande piramide helpt om de groep mensen zonder
passende zorg in perspectief te zien. We onderscheiden van onderaf
gezien:
1. Mensen met passende zorg, zowel vanuit de persoon als vanuit het
systeem gezien. Dit is verreweg de grootste groep.
2. Mensen in lastige situaties, die met wat extra hulp of de juiste
informatie de weg naar passende zorg kunnen vinden.
3. Mensen in vastgelopen situaties. Zij zijn niet tevreden over hun
zorg. Soms is hun zorg volgens ‘het systeem’ wel in orde.
4. Een kleine groep mensen bij wie de situatie volledig escaleert
doordat er geen passende zorg is.

Waarvoor is (nog meer) aandacht gevraagd?
• Professionals ondersteunen en inspireren om meer maatwerk te
leveren; helder maken waar ruimte zit in het systeem.
• Goede voorbeelden van oplossingen en samenwerking onder de
aandacht brengen.
• Duidelijke (informatie over) routes en opschalingsmogelijkheden.
• Betere toepassing van protocollering en standaardisering: wel op
gegevens en techniek, maar niet op mensen en hun zorgbehoefte.
• Erkenning van verschilmakers.
• Inzicht in regionale netwerken en regionale
ondersteuningsmogelijkheden.
• Domeinoverstijgende vragen, zoals de invloed van de woonsituatie
of schulden.
• Erkenning van het feit dat sommige complexe situaties blijvend zijn
en duurzame financiering vereisen.
• Nieuwe zorgvormen ontwikkelen die beter aansluiten bij huidige
vragen en inzichten.
• Betere samenwerking tussen cliënt/naasten, zorgaanbieder en
zorgkantoor.

Ondersteuningsprogramma passend zorgaanbod

7

2.

Wat willen we
bereiken?
Dit hoofdstuk beschrijft onze stip op de horizon. In het volgende hoofdstuk geven we aan hoe we dat
gaan doen.
De ambitie is dat mensen met een complexe zorgvraag makkelijker passende zorg vinden doordat ze de
juiste informatie kunnen vinden, beter worden geholpen, niet meer vastlopen in het systeem en niet
meer van het kastje naar de muur gestuurd worden. Het daadwerkelijk organiseren van passende zorg
gebeurt door de betrokken professionals, zorgorganisaties, cliënten zelf, hun omgeving en de financiers.
We willen hen daarbij faciliteren zodat cliënten beter gehoord worden, er meer wordt gedacht en
gehandeld vanuit hun leefwereld en op tijd wordt gesignaleerd dat een bepaalde zorgvraag geen
standaardaanbod vraagt, maar maatwerk vereist. We werken daarmee aan een beweging gericht op
“Anders denken, anders werken.”
We doen dat vanuit deze vier invalshoeken:
• Duidelijkheid over routes en opschaling
• Leren met casuïstiek en persona’s
• Inzichten uit initiatieven
• Werken aan informatie en kennisdeling
Daarnaast geven we aandacht aan een overdracht en structurele borging van het gedachtengoed, de
inzichten en kennis van OPaZ voordat het programma eindigt.
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2.1 Duidelijkheid over routes en opschaling
Vaak wordt aangegeven dat er duidelijkheid nodig is over de routes bij een
complexe zorgvraag. Het gaat hier om vragen als ‘welke organisatie doet wat?’
en ‘waar kan ik terecht als ik er niet meer uit kom?’. We zetten we ons in voor
een betere beschrijving van taken en verantwoordelijkheden en verheldering van
onduidelijkheden in de rolverdeling. Dat start in de lokale situatie en bij landelijke
uitvoeringsorganisaties, en schaalt op tot aan VWS.
We leveren ook een bijdrage aan het stroomlijnen van de routes en bijbehorende
procedures door onduidelijkheden te signaleren én op te lossen. En door
procedures en afspraken binnen en buiten VWS aan elkaar te verbinden.
We kijken naar de (on)mogelijkheden, vragen en dilemma’s die spelen bij
‘regelruimte’ om passende zorg te organiseren. Denk aan:
• Inzicht in regionale mogelijkheden voor zorg-op-maat;
• Inzicht in de ruimte die wetgeving biedt om zorg op maat te organiseren
(vermeende belemmeringen in de wetgeving en financiering wegnemen);
• Overzicht van partijen die een rol kunnen spelen voor een bepaalde cliënt;
• Helderheid over de speelruimte en verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen;
• Overzicht van opschalingsmogelijkheden als het niet lukt om de zorg te
organiseren via de gebruikelijke paden;
• Voorbeelden delen waarin ‘het verschil’ is gemaakt met een analyse waar de
verschilmaker zit.

We bundelen onze inzichten over ‘duidelijkheid over routes en opschaling’ op
een handzame en bruikbare manier voor zorgzoekenden, professionals in de
uitvoeringspraktijk en beleidsmedewerkers.

2.2 Leren met persona’s en casuïstiek
Persona’s
Persona’s blijven de rode draad van het programma. De persona’s zijn gebaseerd
op praktijkervaringen, persoonlijke verhalen en casuïstiek.
Komend jaar krijgen ook naasten van mensen met een complexe zorgvraag een
gezicht met met vijf nieuwe persona’s.
Persona’s helpen ook om te zien welke knelpunten mensen met complexe
zorgvragen ervaren in de informatievoorziening en dienstverlening van de
overheid. Die knelpunten spelen vooral bij ‘levensgebeurtenissen’, momenten
waarop er iets belangrijks verandert in het leven, ook in relatie tot de overheid.
Bijvoorbeeld als een kind niet langer naar school kan gaan (persona Sem) of als een
oudere niet langer thuis kan blijven wonen (persona Janny).
We analyseren vanuit deze levensgebeurtenissen welke knelpunten mensen
ervaren. De mensen om wie het gaat (en hun familie en naasten) delen met ons
waarom zij niet (goed) geholpen of geïnformeerd worden of verdwalen in
overheidsland. De betrokken overheidsorganisaties worden meegenomen in het
ontwerpen én direct toepassen van verbetermogelijkheden. De oplossingen
worden telkens getoetst bij de mensen om wie het gaat.
We werken hierin samen met het interdepartementale programma Mens Centraal.
Dit programma werkt aan betere digitale dienstverlening en is actiegericht. We
maken gebruik van elkaars kennis en contacten. Bovendien toetsen we tussentijds
gezamenlijk de methode omdat we echt verschil willen maken. Lukt het om echt
beweging te krijgen bij de uitvoeringsorganisaties? En als dat niet lukt, wat is er dan
nodig om de dienstverlening te verbeteren? Hoe kunnen we verschil maken?
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Wat leren we van casuïstiek?
De afgelopen periode is veel informatie verzameld over situaties waarin iets mis
ging bij de zoektocht naar passende zorg of waarin juist een mooie
(maatwerk)oplossing werd gevonden. In onder andere een publicatie van maart
2019, “Dilemma’s van vastgelopen cliënten”, zijn lessen hierover vastgelegd.
Deze informatie blijven we ook de komende periode verzamelen en analyseren.
Wat wordt in die situaties gedaan en waarom werkt het (wel of niet)? We
faciliteren het gesprek bij complexe zorgvragen door de verschillende partijen
bijeen te brengen: hulpvrager & naasten, zorgaanbieder en financier. We
ondersteunen, faciliteren, denken mee in ‘out of the box’ oplossingsrichtingen
en schalen waar nodig op.
Vanuit het programma wordt de rode draad bij casuïstiek onderzocht. Wat werkt
wel en wat werkt niet? De informatie zal op een handzame leesbare wijze
worden gepresenteerd, om van te leren.
2.3 Inzichten uit initiatieven
De beste oplossingen voor problemen ontstaan in de praktijk. We zien dat
mensen op zoek gaan naar andere aanpakken, als de huidige praktijk voor hen
niet werkt. Soms binnen, soms buiten de bestaande stelsels. Veel bestaand
aanbod is in eerste instantie ontwikkeld door een kleine groep creatieve, soms
gefrustreerde, vaak gedreven mensen die dachten, dat doen wij anders of beter.
Rondom complexe zorgvragen zie je een vergelijkbaar proces en dat is ook nodig.
Soms is dat een andere manier van denken, soms anders (samen)werken, soms
echt iets anders organiseren. Het past ook in de tijd van transitie en
transformatie om nieuwe manieren te bedenken om met complexe vragen om
te gaan.
Op een aantal concrete thema’s (zie volgend hoofdstuk) wordt in én met de
praktijk een ‘taai’ vraagstuk bij de kop gepakt. We gaan in die praktijk kijken
welke veranderingen we zien en gaan we pioniers bevragen en waar mogelijk
ook een stap verder helpen in het verder ontwikkelen van die nieuwe praktijk.
We kiezen situaties en initiatieven die inzicht bieden in hoe mensen in een
complexe situatie toch tot oplossingen of verbetering van de situatie komen.
De inzichten hiervan worden vastgelegd in een rapportage, publicatie, filmpje of
een andere vorm.

2.4 Werken aan informatie en kennisdeling
Zowel ministeries als uitvoerders werken aan meer samenhang in de informatie over
zorg, met speciale aandacht voor eenvoudige taal en uitleg. De eerste fase van het
programma OPaZ heeft ons geleerd dat de informatievoorziening bij complexe
zorgvragen (nog steeds) verbetering en vernieuwing behoeft.
We dragen onze inzichten en kennis zoals beschreven in dit hoofdstuk actief uit naar
zorgzoekenden, naar professionals in de uitvoeringspraktijk, naar beleidsmedewerkers
(binnen en buiten VWS).
• Deze kennis wordt openbaar gedeeld via de website en social media.
• Ook delen we onze kennis tijdens ontmoetingen (gesprekken, bijeenkomsten,
werksessies, et cetera). We creëren en faciliteren ontmoetingen, waar we in gesprek
gaan over de zoektocht naar passende zorg.
Ook hier streven we naar verbinding met andere programma’s en organisaties. We
zetten in op gerichte kennisdeling en –uitwisseling, waar mogelijk met inzet van
bestaande discussieplatforms. Zodat we zijn waar ‘het gebeurt’ en waar al wordt
gediscussieerd, in plaats van nieuwe vind- of ontmoetingsplaatsen plaatsen te creëren.
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3.

Inhoud van het
ondersteuningsprogramma
Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten die het programma OPaZ gaat uitvoeren.

Flexibiliteit is kenmerken voor het programma. We kunnen steeds inspringen op behoeften en vragen uit
de praktijk, als deze passen bij de doelstellingen van het programma. Waar mogelijk werken we samen
met andere organisaties, zodat we kennis delen, van elkaar leren en een breder netwerk betrekken.
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3.1 Inzet van regionale coördinatoren
In de nieuwe fase verschuift het accent naar de regio’s, daar waar de zorgvragen
ontstaan. We willen bijdragen aan meer probleemoplossend vermogen op lokaal
en regionaal niveau – zodat bijvoorbeeld zorgkantoren, zorgverzekeraars,
gemeenten en zorgaanbieders met een ‘andere manier van denken en werken’
de complexe zorgvragen gezamenlijk kunnen oplossen.
Hiervoor zetten we vier regionale coördinatoren in. Deze coördinatoren:
• werken aan inzicht in de routes en opschalingmogelijkheden in een regio,
inclusief de de witte vlekken en knelpunten hierin;
• dragen bij aan oplossingen, bijvoorbeeld door partijen aan te spreken op hun
verantwoordelijkheden of door kennis te delen;
• ondersteunen en faciliteren bij vragen rond casuïstiek en delen hun geleerde
lessen;
• zoeken naar verschilmakers en verbinden deze met anderen in hun netwerk;
• organiseren ontmoetingen zoals inspiratie- of werkbijeenkomsten.
Op deze manieren bouwen ze aan netwerken van mensen die elkaar inspireren,
die maatwerk nastreven, die samen de routes in de zoektocht naar passend
zorgaanbod kennen en zo nodig vormen en daarvan met en van elkaar leren.
Kortom: netwerken van mensen die weten wanneer ‘anders denken en anders
werken’ nodig is.

De regionale coördinatoren wisselen met elkaar kennis en inzichten uit. Uiteraard delen
ze dit ook actief met beleidsmedewerkers van VWS en andere organisaties.
Er is aandacht voor kennisoverdracht binnen de regio, waar de complexe zorgvragen
opgelost moeten worden én naar de beleidsmakers bij VWS, die de condities creëren
waaronder de zorgprofessionals hun werk uitvoeren.
3.2 Leren van casuïstiek.
Zorgprofessionals, cliënten(vertegenwoordigers) en naasten nemen soms contact op met
VWS, wanneer zij vastlopen in hun zoektocht naar zorg. De Unit Complexe Zorgvragen
van VWS belegt die vragen bij de juiste personen. Waar nodig doet de Unit ook een
beroep op OPaZ. Casuïstiek komt ook direct bij OPaZ terecht, via de eigen sociale
mediakanalen en de werksite.
De regiocoördinatoren faciliteren en ondersteunen bij deze vragen. We leggen
verbindingen met de verschillende regionale teams (zoals die van jeugd en personen met
verward gedrag) die actief zijn met casuïstiek.
De opgedane kennis rond casuïstiek wordt actief gedeeld binnen en buiten VWS. Ook
vindt periodiek afstemming plaats met Juiste Loket.
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3.3. Uitvoeren van praktijk initaitieven
We nemen ‘taaie’ vraagstukken bij de kop en kijken in en met de praktijk of en hoe een nieuwe manier van werken bijdraagt aan passende oplossingen.
Op dit moment voorzien we in drie praktijkinitiatieven die we hieronder kort toelichten.

Praktijkinitiatief Label is (mis)leidend
In de zorg zijn diagnosen, richtlijnen en protocollen bepalend. Zij dragen in principe
bij aan de kwaliteit van de zorg: ze vormen het uitgangspunt voor het handelen en
helpen een keuze te maken voor de juiste zorg.
Maar soms zijn ze juist een belemmering voor goede zorg. Dat gebeurt als het label
van een diagnose dwingend wordt en professionals er niet meer van af kunnen
wijken. Als men de persoon achter dit label niet meer kan zien en men niet meer
echt kan aansluiten bij de individuele zorgvraag.
Deze (mis)leidende labeling zien we onder andere terug bij mensen als Jochem en
Mira, zeker als ‘verzameldiagnosen’ als autisme en me/cvs bij hen een rol spelen.
Bij hen is niet-passende zorg onderdeel soms ingebed in het systeem, waardoor de
zorg volgens het systeem in orde is, terwijl het voor de cliënten niet past.
We kijken welke inzichten er al zijn en of er voorbeelden zijn waar professionals de
protocollen loslaten als dat in het belang is van de cliënt. In samenwerking met
ervaringsdeskundigen en professionals halen we naar voren wat deze cliënten echt
nodig hebben en wat er daarvoor zou moeten veranderen in kennis, gebruik van
diagnostiek en houding.

Praktijkinitiatief Samenwerking formele en informele wereld

Bij de hervorming van de langdurige zorg en het overhevelen van taken naar de
Wmo is het streven om de organisatie van zorg en ondersteuning meer in handen
van de samenleving te leggen. In de praktijk zien we dat het aantal
burgerinitiatieven dat actief is steeds verder groeit. Er zijn inmiddels zo’n 900
initiatieven actief en ieder jaar komen er zo’n 100 bij. (bron: Nederland Zorgt voor
Elkaar). Burgerinitiatieven nemen zelf de verantwoordelijkheid voor leefbaarheid in
dorp of wijk door diensten rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen te
organiseren. Deze burgerinitiatieven zijn belangrijk voor persona´s als Noah en
Willem, omdat zij zorg mijden en dus niet (meer) in beeld zijn bij professionele
instanties. Burgerinitiatieven hebben deze mensen vaak wel in het vizier en vormen
een ‘ingang’ om ze naar (professionele) zorg te begeleiden.
De vraag die centraal staat is hoe kan de ´verbinding´ tussen professionals
(gemeenten) en de initiatieven zo optimaal mogelijk zijn. We werken volgens het
stramien van de transitie-arena’s. We organiseren een serie van drie
bijeenkomsten. Per bijeenkomst presenteren een aantal deelnemers kort hun
praktijkvoorbeeld. Hierbij gaat het om schetsen van vernieuwing, dilemma’s en
uitdagingen. Tijdens de gesprekstafels gaan we vervolgens in kleinere groepen hier
dieper op in en kunnen deelnemers gebruik maken van de meedenkkracht van de
groep.
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Praktijkinitiatief Rommelruimte
Mensen met een complexe zorgvraag die vastlopen in hun zoektocht, horen het
maar al te vaak: “Ik zou u graag helpen, maar dat mag ik op deze manier niet doen”
of “Dat zou inderdaad de beste oplossing zijn, maar dat kan niet”. Toch zijn er
genoeg voorbeelden van organisaties en initiatieven die het wél lukt om ondanks
regels en systemen passend zorgaanbod te organiseren onder complexe
omstandigheden. Door om te denken, creatief te zijn, nog eens kritisch naar de
bedoeling van wet- en regelgeving te kijken en vaak ook door er een flinke dosis
durf tegenaan te gooien.
We leggen de nadruk bij dit praktijkinitiatief op de ‘processen’ waar cliënten in de
zorg direct mee te maken hebben. We onderzoeken hoe rommelruimte ontstaat en
wat daarvoor nodig is. OPaZ speelt een ondersteunende en inspirerende rol door
succesfactoren in kaart te brengen en deze te verspreiden. We laten de ruimte in
wet- en regelgeving zien. Deze inzichten gebruiken we met als uiteindelijke doel om
vastlopende complexe zorgvragen te verminderen.

De praktijkinitiatieven worden concreter vormgegeven met input van de
leden van de denktank en beleidsmedewerkers van VWS.
We starten met de hiervoor genoemde drie praktijkinitiatieven. Naar
verwachting voegen we in de loop van het programma een vierde
praktijkinitiatief toe, afhankelijk van de behoeften en ontwikkelingen.
Bij de praktijkinitiatieven zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op
met andere partners, om daarmee kennis en netwerk te vergroten.
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3.4. Leertrajecten actieonderzoek
In de eerste fase van het programma OPaZ zijn twee verkorte opleidingstrajecten
actieonderzoek georganiseerd. In het voorjaar en in het najaar van 2018 werkten in
totaal 80 deelnemers vier dagdelen met actieonderzoek rondom een persona. Kleine,
divers samengestelde groepjes zijn aan de slag gegaan met de knelpunten die in het
leven van één van de persona’s spelen. Zij ontwierpen samen oplossingen, toetsten
deze aan de praktijk, reflecteerden op wat ze leerden (en wij met hen), pasten de
oplossingen aan, toetsten deze vervolgens weer aan de praktijk én probeerden de
oplossingen op te schalen en structureel te maken. Dit deden we om een groot
aantal maatwerkoplossingen rond de persona’s te ontwikkelen, maar vooral om van
te leren: hoe kunnen we in de toekomst passende zorg bottom-up ontwikkelen met
bijpassende condities?

We vinden het belangrijk dat tussen de leertrajecten wordt ingezet op het
gezamenlijk leren. De 8 trajecten wisselen ervaringen, kennis en hun netwerk uit.
Vanuit deze gezamenlijke leeromgeving kunnen we de oplossingen voor passend
zorgaanbod ‘optillen’. De opgedane kennis over de zorgvragen, het systeem, de
uitvoeringspraktijk en de uitdagingen die cliënten en professionals ervaren, worden
landelijk (en tussentijds) gedeeld.

8 vervolgtrajecten
Uit de evaluatie van deze training bleek dat een aantal deelnemers graag de
volgende stap van actieonderzoek wil uitvoeren. Dichter op hun werkpraktijk én
bovendien meer intensief actieonderzoek. We starten daarom in de zomer van 2019
met 8 leertrajecten actieonderzoek. In deze leertrajecten - die verschillen in
doelgroep, omvang en locatie – werken we een jaar lang met actieonderzoek aan
vernieuwingen in passend zorgaanbod. Per traject wordt een samenwerking tot
stand gebracht tussen insiders (personen die direct bij het traject betrokken zijn dat
met actieonderzoek een stap verder gebracht wordt) én outsiders (getrainde en
ervaren actieonderzoekers die de insiders ondersteunen en leren in het doen van
actieonderzoek, ondersteunen bij de reflectie waarin inzichten worden opgedaan).
In elk van de 8 leertrajecten worden ‘insluitingsmechanismen’ ontworpen, getest en
doorontwikkeld. Dat is een antwoord op de manieren waarop mensen uitgesloten
worden van de zorg die ze nodig hebben (uitsluitingsmechanismen).

De leertrajecten zijn sterk verbonden met de regionale coördinatoren. Zij zijn ook
betrokken bij de leertrajecten in hun regio zodat kennisuitwisseling en uitwisseling
van netwerk direct plaatsvindt.
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3.5 Communicatie
Met de opgedane kennis en inzichten uit de regio’s, de leertrajecten
actieonderzoek en de praktijkinitiatieven, krijgen we steeds beter zicht op meer
feitelijke informatie van de overheid over bijvoorbeeld wet- en regelgeving,
beleid en ruimte die bestaat in de organisatie van passend zorgaanbod. We
willen bereiken dat deze informatie en kennis beter vindbaar is voor cliënten,
professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders. Daarbij zoeken we
samenwerking met onder andere kennisinstituten.
Geleidelijk wordt de werksite www.opaz.info uitgefaseerd en de inzet van social
media geprofessionaliseerd. OPaZ is zichtbaar op social media, via de website
‘Informatie langdurige zorg’ en bij diverse bijeenkomsten. In de vervolgfase van
het programma scherpen we onze communicatiedoelen aan om bewustere
keuzes te kunnen maken in wat we willen vertellen, aan wie (doelgroepen) en
hoe (kanalen en middelen). Wie zijn de ontvangers en welk kanaal past daar het
beste bij? Ook buigen we ons over de vraag welk type bijeenkomsten of
congressen passend bij onze visie en strategie, goed zijn om te organiseren om
onze kennis uit te dragen.

Uitgangspunten die we hierbij hanteren:
• We kijken aan welke bestaande informatie en kanalen we onze boodschap
kunnen verbinden in plaats van dat we per definitie onze eigen kanalen
gebruiken/nieuwe eigen kanalen opzetten.
• We zijn continu alert op wie nog meer de OPaZ community versterkt, we
verdiepen ons in de inhoud van onze partners en stakeholders en zorgen voor
fysieke ontmoetingen.
• Met behulp van monitoringstools halen we per thema/persona op welke
vragen, meningen en zorgen er online leven. Deze informatie is de basis voor
een vraaggerichte communicatieaanpak.
• We meten de effectiviteit van onze communicatie door gebruik te maken van
statistieken. Hieruit kunnen we afleiden welke content goed scoort, bij wie en
via welk kanaal. Hierop passen we onze aanpak vervolgens aan.

Tot slot
Ieder kwartaal wordt met de opdrachtgever bekeken of bijsturing van de inhoud, scope of planning noodzakelijk is. Er wordt steeds contact en wisselwerking met
beleidsmakers en uitvoerders gezocht. Het onderwerp en de tussenresultaten worden ingebracht bij bestaande overleggen zoals de OPaZ-Denktank, HLZ-tafel,
beleidswerkgroepen en overleggen met cliëntorganisaties.

Ondersteuningsprogramma passend zorgaanbod

16

4.

Programmastructuur

Het programma OPaZ wordt uitgevoerd vanuit de directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS.
In MT-bijeenkomsten van deze directie wordt de voortgang van het programma besproken.
• Het programmateam OPaZ houdt zich bezig met de uitvoering van voorliggend programmaplan. Het
team bestaat uit een programmamanager, programmasecretaris, communicatieadviseur en
inhoudelijk adviseurs.
• In ieder van de vier regio’s (Noord, Oost, Zuid en West), is namens OPaZ een regionale coördinator
actief. Deze coördinatoren stimuleren het probleemoplossend vermogen in de regio. Hiertoe
brengen zij onder meer de casuïstiektafels, routes en organisaties in kaart, faciliteren en leren zij bij
vragen gericht op complexe casuïstiek.
• Het programmateam OPaZ en de regionale coördinatoren worden bijgestaan door een aantal
experts. Dit betreft personen die vanuit hun dagelijkse werkzaamheden, kennis en ervaring het
programma adviseren op gerichte onderwerpen of thema’s.
• OPaZ kent al een aantal jaren de OPaZ-Denktank. Deze groep ervaringsdeskundigen en experts
(kennisinstituten, zorgaanbieders, uitvoeringsinstanties en cliëntorganisaties) komt 2 tot 3 keer per
jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt input uit de praktijk opgehaald, delen en verrijken we
kennis en toetsen we de inzichten en gekozen richting van het programma.
• Het programma OPaZ sluit (proactief én op uitnodiging) aan bij overleggen binnen en buiten VWS
(bijvoorbeeld de HLZ-tafel).
• Er wordt veelvuldig bilateraal contact onderhouden met beleidsmedewerkers van VWS en van
uitvoeringsorganisaties. Ook met de verschillende programma’s binnen VWS wordt intensief contact
samengewerkt (zoals programma Volwaardig Leven en programma Zorg voor de Jeugd).
• Bij vraagstukken of projecten waar specifieke expertise of kennis is vereist, zoeken we contact met
externe partijen.
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‘We cannot solve our problems with the same
thinking we used when we created them’
(Albert Einstein)

