DenkkrachtCentrale 5 september 2015 - Vecht en IJssel i.s.m. Denkkracht Utrecht

De zorgsector is in beweging. Dat is niet nieuw, maar de kanteling die nu gaande is komt maar eens in de zoveel decennia voor. Nieuwe
wetgeving, zoals de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), zorgen
voor nieuwe uitgangspunten. Maar dat is nog niet alles. We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. We weten
uiteraard nog niet hoe de implementatie van de nieuwe wetten gaat uitpakken. Wel staat vast dat woonzorgaanbieders samen met de
samenleving voor een enorme uitdaging staan, waarin rolverschuivingen plaatsvinden, nieuwe verwachtingen vanuit cliënten, samenleving
en politiek ontstaan en waarbij het kostenvraagstuk opnieuw een belangrijke rol speelt. In het verandergeweld zouden we bijna vergeten
waar het uiteindelijk om gaat; kwaliteit van zorg en welzijn voor ouderen.
Voor Ouderenzorgorganisatie Vecht en IJssel vormen de wettelijke en organisatorische veranderingen een belangrijke opgave. Op
zaterdag 5 september 2015 organiseerde het netwerk van young professionals uit Utrecht (stichting Denkkracht Utrecht) in
samenwerking met Vecht en IJssel een zogeheten ‘DenkkrachtCentrale’ (DKC). Tijdens de dag stond het thema ‘Ouderenzorg van de
toekomst’ centraal. Dit thema is tijdens de DKC behandeld aan de hand van drie vragen:


Hoe kan Vecht en IJssel concreet bijdragen aan de wens ouderen meer vanuit eigen kracht, ervaring en waardigheid te
‘positioneren’ binnen de ouderenzorg (en welke rol speelt de jongere generatie daarbij)?



Wat is de gewenste ouderenzorg van de toekomst volgens young professionals?



Is een coöperatie-vorm dé toekomstige organisatievorm om de ouderenzorg ook in 2030 en verder te kunnen blijven
garanderen/organiseren?

De tijdens de DKC gepresenteerde ideeën door Denkkracht Utrecht kan Vecht en IJssel verwerken in haar toekomststrategie en
betrekken bij de verdere uitwerking van het beleidsplan 2015-2017. Twee concrete voorbeelden van gepresenteerde ideeën die Vecht
en IJssel in de nabije toekomst kan oppakken:


Het consultatiebureau voor Ouderenzorg



De Coöperatie-starter

Programma DKC
De DenkkrachtCentrale op zaterdag 5 september werd georganiseerd op het hoofdkantoor van Vecht en
IJssel. Gedurende de dag hebben deelnemers van Denkkracht Utrecht verschillende locaties van Vecht en
IJssel bezocht. Na een korte introductie door directeur Wim Nicolaas en een toelichting op het programma
door Denkkracht Utrecht, werd de inhoudelijke opening verzorgd door prof. dr. Marieke Schuurmans (Lector
Ouderenzorg, Hogeschool Utrecht en UMCU). Voorafgaand aan de dag was aan zowel deelnemers als
medewerkers van Vecht en IJssel gevraagd een foto op te sturen bij het eigen beeld van de ouderenzorg van
de toekomst.
Creatief proces en vervolg van de DKC
Na de inhoudelijke introducties van het vraagstuk vertrokken de young professionals naar de verschillende
locaties van Vecht en IJssel. Op de locaties konden de deelnemers in gesprek gaan met medewerkers en
bewoners. Na de lunch (eveneens op locatie) volgde het inhoudelijk middagprogramma, waarbij de
deelnemers met behulp van creatieve werkvormen aan de slag gingen met de centrale vraagstukken die
vooraf waren geselecteerd door Vecht en IJssel. Parallel aan het middagprogramma voor DKU-ers werd een
programma voor medewerkers van Vecht en IJssel verzorgd. Hierbij stond een introductie op creatieve
werkvormen centraal.
Vervolg van de DKC
Vecht en IJssel betrekt de ontvangen ideeën in haar toekomststrategie en neemt de inspiratie mee over hoe
young professionals denken over de ouderenzorg van de toekomst in de ontwikkeling van toekomstige
producten en diensten. Benieuwd naar de sfeer van de dag en de gepresenteerde ideeën? Zie voor een
impressie van de DKC en het verslag van de DKC de volgende pagina’s.
Mocht u meer willen weten over de ideeën of het programma van de dag, neem dan contact op met Bart
Bijlsma van Vecht en IJssel (bart.bijlsma@vechtenijssel.nl) of met Ruben Spelier van Denkkracht Utrecht
(ruben@denkkrachtutrecht.nl).

Casus 1: Beleidsplan Vecht en IJssel (2015-2017)
Centrale vragen vooraf gesteld door Vecht en IJssel




Hoe kan Vecht en IJssel concreet bijdragen aan de wens ouderen meer vanuit eigen kracht, ervaring en
waardigheid te ‘positioneren’ binnen de ouderenzorg (en welke rol speelt de jongere generatie daarbij)?
Is het huidige pallet aan dienstverlening1 nog te handhaven, kijkend naar de kaders en financiering vanuit de
overheid? En daarbij de vraag, hoe kan Vecht en IJssel minder afhankelijk worden van de overheid?
In hoeverre biedt het beleidsplan Vecht en IJssel Perspectief 2015-2017 de juiste antwoorden om als organisatie in
de nabije toekomst krachtig en vanuit waarden te anticiperen op veranderingen in de ouderenzorg?

Ter voorbereiding op de DKC hebben young professionals van Denkkracht Utrecht een gesprek gevoerd met Bart
Bijlsma en Wim Nicolaas. Tijdens dit gesprek hebben zij hen uitvoerig kunnen bevragen over de inhoud en achtergrond
van het beleidsplan. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van Denkkracht Utrecht
opgenomen bij het Beleidsplan:

Inleiding



Het Beleidsplan is een goede start en is op hoofdlijnen reeds goed uitgewerkt.
De toekomstbestendigheid hiervan valt uiteen in een affectief en rationeel element;
o affectiviteit ziet op de vraag welk gevoel Stichting Vecht en IJssel (V&IJ) wil uitstralen (met het Beleidsplan),
wat zijn de kernwaarden waar V&IJ de komende 20 jaar voor staat?;
o rationaliteit ziet op de concrete stappen die (bijvoorbeeld de komende twee jaar) gezet moeten worden om
dat gevoel/karakter/identiteit te creëren, dan wel te laten groeien.

Drie tops
1) Op basis van het gesprek over het beleidsplan blijkt dat over alles goed en uitgebreid is nagedacht;
2) De oudere en de professional staan centraal in het beleidsplan;
3) Medewerkers zijn en worden betrokken bij het (opstellen van het) beleidsplan.

Vier tips
1) Zorg dat je een antwoord hebt op de vraag 'wie is onze oudere?' (Personificeer de doelgroep/maak profielen);
2) Zorg dat je al hebt nagedacht over een Plan B, mocht blijken dat het beleidsplan niet haalbaar blijkt. (Dit hoeft niet
verwoord te zijn in het huidige beleidsplan);
3) Kijk of je voor jullie diensten een basispakket + uitbreidingsmodules kunt samenstellen. Daarbij zou ook gekeken
moeten worden of gedifferentieerd kan worden naar draagkracht (eigen vermogen van de oudere, bijvoorbeeld);
4) Haal buiten naar binnen en binnen naar buiten. Betrek je vrijwilligers/mantelzorgers door hen actief te informeren
over de activiteiten en gebeurtenissen (in algemene zin), zodat er gespreksstof is die de belevingswereld van de
oudere vergroot (denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief).

Nadere Aanbevelingen
I.
II.

III.

Werk in het beleidsplan vanuit de visie. Dat wil zeggen: zorg dat je beleidsplan niet een reactie is op de huidige
situatie (wet- en regelgeving, financieringsmodellen, etc.), maar vanuit de visie wordt verwoordt.
De volgende elementen zouden kunnen worden meegenomen in de vormgeving van de visie (voor zover deze
niet al is gevormd):
 Het tegengaan van vereenzaming;
 Het creëren van geluksmomenten;
 Het behouden/vergroten van de belevingswereld.
Een advies is om (de onderliggende kernwaarden van) het onderscheidend protestant / christelijke karakter van
V&IJ, te verwerken in de visie.

Reactie op de vorm van het beleidsplan
I.
II.
III.

1

Het beleidsplan is al compact.
Om het nog visueler te maken zou met 'visual storytelling' kunnen worden gewerkt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen
worden gebruikt voor het affectieve element van het beleidsplan.
Voor het rationele element zou gebruik kunnen worden gemaakt van een matrix (hiervan maakt V&IJ nu ook al
gebruik). Deze matrix zou op 1 A4 inzichtelijk moeten kunnen maken wat het tweejaren plan is (eventueel kan
verdere uitwerking plaatsvinden in een aanvullend document of een aanvullende matrix);

Pakketkeuze: wonen, welzijn, zorg en diverse services, diensten en voorzieningen

Casus 2: Ouderenzorg van de toekomst (2030 en 2060)
Centrale vragen vooraf gesteld door Vecht en IJssel
A.
B.
C.

Hoe willen young professionals de ouderenzorg voor eigen ouders organiseren, welke rol spelen
(ouderen)zorgorganisaties daarbij?
Wat is de rol en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en familie?
Hoe zouden we als young professionals zelf verzorgd willen worden als we eenmaal 75+ zijn?

Huidige situatie (2015)
Zorg
Dit wordt geregeld door professionele (en vaak specialistische) hulp.

Wonen
Dit is centraal geregeld in grote appartementencomplexen (tehuizen).

Welzijn
Dit wordt centraal geregeld in de vorm van workshops, spellen, etc., georganiseerd vanuit de tehuizen.

Nabije toekomst
Zorg
Wordt gedeeltelijk geregeld door professionele (en vaak specialistische) hulp, maar ook door vrienden, familie en omwonenden
(mantelzorgers).

Wonen
Dit gebeurt steeds meer in aanleunwoningen, waar professionele hulp beschikbaar is, maar ook vrienden, familie en omwonenden
gemakkelijk langs kunnen komen.

Welzijn
Dit wordt hoofdzakelijk geregeld door vrienden, familie en omwonenden.

2030
Zorg
De zorg wordt steeds meer door ‘robots’ geregeld: automatisch douchen, automatisch monitoren van kritische parameters, etc. Als
specialistische hulp nodig is dan kan die eventueel nog langskomen.

Wonen
Mensen blijven steeds meer thuis wonen. Het huis kan aangevuld worden met technische middelen als daar behoefte aan is.

Welzijn
Mensen hebben meer tijd om met elkaar bezig te zijn. Bijvoorbeeld: in plaats van 10 minuten iemand moeten helpen om zijn/haar
steunkousen aan te krijgen, kan een robot dit doen, waardoor mensen 10 minuten over hebben voor bijvoorbeeld een gesprek.
Vereenzaamde ouderen kunnen bezocht worden door personeel van de zorginstelling voor een spelletje of een praatje.

2060
Zorg
‘De Box’ neemt alle zorgtaken op zich, zowel verzorgende als
medische handelingen kunnen door de Box uitgevoerd worden.

Wonen
Mensen wonen thuis, maar kunnen ook in de Box blijven zitten
en van de vele virtual reality mogelijkheden gebruik maken. De
Box kan zich verplaatsen, waardoor de actieradius van mensen
vergroot wordt.

Welzijn
Mensen kunnen door middel van technieken in de Box in
contact blijven met vrienden, familie en omwonenden,
bijvoorbeeld door middel van Skype, Chat, Hologram-visites,
etc. De virtual reality in de Box biedt de mogelijkheid om verre
plaatsen te bezoeken, concerten te zien of sportwedstrijden
van dichtbij te beleven etc. Ook kunnen mensen natuurlijk naar
vrienden, familie en omwonenden toegevlogen worden voor
een ‘ouderwets gesprek’.

Casus 3: Zorgcoöperatie
Centrale vragen vooraf gesteld door Vecht en IJssel
A. Is een coöperatievorm dé toekomstige organisatievorm om de ouderenzorg ook in 2030 en verder te kunnen blijven
garanderen en organiseren?
B. Wat is er voor nodig om Vecht en IJssel als proeftuinorganisatie te laten fungeren als zorgcoöperatie en hoe ziet de
praktische uitwerking van dit concept eruit?

Probleem
De grootschaligheid van zorginstellingen lijkt niet meer van deze tijd
te zijn. Dat heeft twee redenen:
 Het moet allemaal goedkoper, waardoor de huidige manier van
werken niet meer functioneert en er een (te) snelle verandering
gevraagd wordt;
 Mensen hebben meer individuele wensen voor de zorg.
Nu willen mensen graag ‘zelf’ voor de zorg zorgen, zoals ze ook een
tandarts bellen, maar vaak wanneer je oud wordt is dit niet meer
eenvoudig. Je kunt het niet alleen.

Oplossing
Wat niet alleen kan, doe je samen. In een netwerk van
gelijkgestemden is het eenvoudiger om zorg te verzorgen. Dat
netwerk is de zorgcoöperatie. De groep mensen die zorg wil, regelt
dit samen en heeft daarbij intensief contact met professionals,
vrijwilligers en elkaar. De groep kan bestaan uit een buurt, wijk, dorp
of villa, groep vrienden, et cetera.

Hoe?
Als dit plan eenvoudig is, dan zou iedereen dat zo doen. Maar het is niet zo eenvoudig, je moet namelijk weten hoe het
financieel en juridisch werkt. Je moet weten waar je zorg en middelen vandaan haalt. Je moet contact hebben met
vrijwilligers, wat in de huidige versnipperde maatschappij lastiger is. Hier ligt een functie voor Vecht en IJssel, omdat zij
middelen en ervaring hebben: de coöperatiestarter. Je kunt hier modellen downloaden (met formulieren) voor het
starten, de juridische afspraken maken (wat doe je als iemand binnen de coöperatie overlijdt of verhuisd?), zorg
afnemen, hulp voor het financiële deel opvragen, de middelen huren en zo op een veilige manier de coöperatie
opzetten.

Bijlage I: Een beeldverslag van de DKC op zaterdag 5 september 2015
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