
ZORG EN WELZIJN 
Op weg naar een Zorgcoöperatie? 



VEEL VERANDERINGEN: TRANSITIES 

 Herinrichting: 

 

 Decentralisatie AWBZ 

 Nieuwe wet WMO 

 Wet op de Jeugdzorg 

 Participatiewet 

 Bezuinigingen (25-30%) 



HERVORMING 2015 

 Zwaarste, langdurige zorg veilig stellen 

 AWBZ 

 Lichtere vormen van huidige AWBZ 

 Zorgverzekeraars 

 Gemeenten 



NIEUWE VERDELING ZORGTAKEN 

 Rijksoverheid: 

 Langdurige zorg, AWBZ 

 Zorgverzekeraars: medische zorg 

 Persoonlijke verzorging 

 Verpleging 

 Langdurige geestelijke gezondheidszorg 

 Gemeente 

 Huishoudelijke hulp 

 Begeleiding 



WIJKVERPLEEGKUNDIGE 2015 

 Wijkzorg in het basispakket ziektekostenverzekering 

 Verzekeraar betaalt de wijkzorg 

 Wijkverpleegkundige is in dienst van de thuiszorgorganisatie 

 Verzekeraars mogen zelf bepalen met welke thuiszorgorganisatie 
zij willen werken 

 Verzekeraar bepaalt of de wijkverpleegkundige zelf mag 

beslissen of dat een doorverwijzing van een huisarts nodig is  

 



WAAROM DENKEN WIJ NA OVER EEN 

ZORGCOÖPERATIE? 

 Mensen willen zolang mogelijk thuis wonen 

 Mensen moeten langer thuis wonen door sluiting 
verzorgingshuizen 

 Aanscherping eisen plaatsing verpleeghuis (ZZP 4) 

 De zorgvrager wil de eigen regie behouden 

 De zorgvrager wil zo min mogelijk verschillende zorgverleners 

 Eenzaamheid voorkomen 

 Ook bij opname: in de buurt blijven 

 



ORIËNTATIE 

 Zoeken naar leemtes en overlappingen 

 Waar denken wij aan: 

 Thuiszorgorganisaties 

 24-uurs-zorg 

 Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in de dorpen 



SAMENWERKING 

 De verantwoordelijke partijen moeten naadloos met elkaar 
samenwerken: 

 Zorgkantoor (AWBZ) 

 Zorgverzekeraars 

 Thuiszorgorganisaties 

 Wijkverpleegkundige 

 Huisarts 

 Gemeente 

 Wijkteams 

 



INITIATIEFGROEP ZORGLOKAAL 

 Nadenken over een coöperatie 

 Optimale samenwerking creëren tussen alle partijen 

 Als u een zorgvraag heeft, moet u de juiste ondersteuning in zorg 

en welzijn krijgen 

 Onze zorgcoach maakt de inwoner van de Trynwâlden wegwijs 

 De zorgcoöperatie Trynwâlden wil de inwoners optimaal 

ondersteunen en voorzien van goede integrale zorg en welzijn 

 

 



WAAR ZIJN WE MEE BEZIG? 

 Schrijven van een coöperatieplan 

 Afstemmen van ideeën in onze initiatiefgroep 

 Gesprekken voeren met 

 Inwoners 

 Wethouder en Gemeenteambtenaren 

 Thuiszorgorganisaties en Welzijnsorganisaties 

 Instellingen, grootschalig en kleinschalig 

 Ziektekostenverzekeraars 

 Fondsen 



UW IDEEËN ZIJN WELKOM 

 De leden van de initiatiefgroep zijn: 

 Paul Palmboom 

 Karel van der Linden 

 Marten Reitsma 

 Ank Schepp-Beelen 

 Axel Wallenburg 

 Han Westerhof  



EENVOUDIG HOUDEN 

 De opdracht voor deze presentatie was: 

 Eenvoudig houden 

 Echter: de veranderingen zijn ingewikkeld 

 Enig inzicht geven 

 Wij houden u op de hoogte  

 En: graag ontvangen wij uw reacties 


