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                                   Het Kabinet gaat de ouderenzorg anders organiseren! 

 

De toekomstige inrichting van de zorg of de zoveelste kentering in de zorg, zeg het maar: 
Vanuit het Kabinet heeft Minister Helder (Minister langdurige zorg en sport) het startschot gegeven voor het 

programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen in de Woonzorg (WOZO) Er zijn verschillende 

maatregelen, initiatieven en projecten voor een andere organisatie van de ondersteuning in dit programma 

opgenomen. Dit heeft zowel voor de Ouderen als de gemeente gevolgen. 
Het rapport geeft aan, dat de manier waarop ouderen worden verzorgd en ondersteund moet anders.  
Er zijn diverse redenen om de ouderenzorg te hervormen. Zo zijn ouderen van nu vitaler en leven ze langer 

dan voorheen. Ze willen en kunnen over het algemeen langer zelfstandig wonen. Ook willen zij zelf meer 

regie over hun leven houden en over de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast speelt nog de vergrijzing en 

schaarste aan personeel een belangrijke rol, evenals het aantal mantelzorgers dat achterblijft. 
 

Zelfredzaamheid staat centraal in het programma: 
Het WOZO-programma legt een nieuw vorm vast: zelf en thuis als het kan en digitaal als het mogelijk is. Het 

eerste uitgangspunt is dan ook, dat ouderen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn door het = indien nodig op-

nieuw – aanleren van vaardigheden, door o.a. fit te blijven, hulpmiddelen te gebruiken en hulp uit de eigen 

omgeving te halen.  
Het tweede uitgangspunt gaat uit van digitale zorg als het kan. Denk hierbij aan innovaties, zoals beeldbellen 

met een (wijk)verpleegkundige, een robot die tegen je praat voor het innemen van medicatie of een sensor 

die de verpleegkundige alarmeert als het noodzakelijk is bijvoorbeeld bij vallen. 
 

De noodzaak van langer thuis wonen: 
Verder stelt het programma het uitgangspunt om thuis te wonen, tenzij dat niet meer kan. Daarvoor moeten er 

meer geschikte ouderenwoningen komen en moet er passende zorg aan huis worden geleverd. In de komende 

vijf jaar wordt hier door het kabinet € 770 miljoen geïnvesteerd. Dit geld wordt aangewend voor o.a. om ge-

schikte woningen te realiseren waar ouderen ook zorg kunnen ontvangen en om zorg en ondersteuning in de 

wijk te herstellen. Er is ook extra geld vrijgemaakt om de transitie in de ouderenzorg te ondersteunen. 
Er worden verschillende maatregelen en initiatieven uitgewerkt. Er komen coaches die zorginstellingen hel-

pen om de technologische innovaties goed in te zetten zodat zij deze zelf ook kunnen opschalen. Ook komen 

er financiële middelen vrij voor gezondheidstechnologie thuis. 
 

Rol van de gemeenten: 
Alle acties die onder het programma valt zijn uitgewerkt in een uitvoerige brief naar de Tweede Kamer. 
Voor de gemeenten is er een heldere rol vastgelegd. Zo worden de gemeenten, net zoals zorgverzekeraars en 

zorgkantoren, financiers van de zorg zijn en hierin een belangrijke rol dienen te vervullen ‘in het stimuleren 

en ondersteunen van de gewenste bewegingen rondom preventie, ondersteuning en zorg. Om als gemeente 

hun rol goed te kunnen v vervullen vragen gemeenten (samen met andere partners) aandacht voor onder 

meer het wegnemen van belemmeringen bij domein overstijgende financiering, het bevorderen van domein 

overstijgende samenwerking, de juiste financiële prikkels, het belang van goede risicoverevening en een in-

komensafhankelijke bijdrage voor specifieke voorzieningen in de WMO. 
 

Regionale woondeals en opname in woonzorgvisie: 
Provincies en gemeenten gaan in gezamenlijkheid aan de slag om geschikte locatie voor woningbouw reali-

seren. Daarbij behoort ook de specifieke opdracht voor ouderenhuisvesting. De minister verzoekt de gemeen-

ten om, daar waar al gewerkt wordt aan woonzorgvisie, de te maken afspraken over geclusterde verpleeg-

zorgplekken op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) de eigen woning (thuis) hierin op te nemen. 
 

BUS merkt op: 
Dat er opnieuw een streep wordt gezet door de betrouwbare zorg waar wij als Nederlanders zo ver-

trouwd mee zijn geraakt en daarmee de zorg eerder nog verder wordt uitgekleed. Hoezo innovatie? 
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