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Uitkomsten van de groepen i.h.k.v. verdieping regiobeeld d.d. 14-7-2020 

Groep 1. Bert Geertsma 

• Zeer hoog percentage inwoners ‘minder zelfredzaam’. Dit is een belangrijk 
aandachtspunt, hiermee rekening houden bij formuleren oplossingen en hierop 
inzetten door initiatieven die zelfredzaamheid van bewoners versterken. 

• Om meer inzicht te krijgen in de profielen van Zorgmentality en de mogelijkheden 
en beperkingen hiervan is een verdiepingssessie in de Achterhoek zeer welkom. 
Hiervoor kunnen we Motivaction vragen; ook binnen Menzis is een Zorgmentality 
expert. 

• Het is interessant en relevant om bij de beschrijving van de inwoners van de 
Achterhoek alle aspecten van positieve gezondheid mee te nemen. Dus aanvullen 
met voeding, sociale contacten, etc. 

• Veel inwoners van de regio zijn lid van het kruiswerk. Het kruiswerk organiseert 
ledenpanels, zowel gesprekken met leden als enquêtes. Dit kan een 
informatiebron zijn om bijvoorbeeld plannen voor de zorg in de Achterhoek te 
toetsen bij de inwoners. 

• Opvallende en belangrijke ontwikkeling in de regio is de verdergaande vergrijzing 
gecombineerd met een sterke ontgroening. Dit vindt ook zijn weerslag in de sport. 
Het aantal jeugdigen bij sportverenigingen neemt af. Dit heeft naast de 
ontgroening ook andere oorzaken. De bestuurders van sportverenigingen zijn 
vrijwel altijd relatief oud en zij sluiten niet goed aan bij de jeugd. Tevens heeft de 
jeugd, naast sport, een heel groot concurrerend aanbod aan (passieve) 
activiteiten. Uit de cijfers komt naar voren dat de meeste inwoners van de regio 
voldoende bewegen, maar er zijn ook veel inwoners met overgewicht. Dit is een 
belangrijk punt van aandacht. 

Groep 2. Karin Aalderink 

• Het regiobeeld is vrij financieel van opzet. Het zou meer moeten gaan over de 
juiste zorg op de juiste plek, waarbij de zorgvraag van de inwoner leidend is en 
niet de financiën; 

• Daarnaast werd aangegeven dat het gaat om één beeld van de regio, maar er zijn 
3 financiële stromen. Kan er niet gewoon 1 geldstroom komen voor de hele regio; 

• Opvallend is dat de Achterhoek slecht scoort op het gebied van (gezonde) leefstijl. 
Hierbij is komt de vraag op of wij wel goed aansluiten met onze interventies bij de 
belevingswereld van onze inwoners. Ook zouden we meer naar de voorkant 
moeten en preventie stimuleren en het goede voorbeeld geven. 
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Groep 3. Jantien Heideman 
 

• De samenhang tussen kosten in zvw, wmo en wlz verdient het om verder te 
worden onderzocht. Welke oorzaken zijn er? Wat betekent dit echt? Nu vooral 
gissen, geen goede onderbouwing of bewijs voor de ideeën die leven en dus ook 
lastig om op basis hiervan (beleids)beslissingen te nemen./  

o Aantal cliënten per 100.000 in WMO hoger dan in Nederland en kosten 
wijkverpleging hoger dan in Nederland → oorzaak vergrijzing? Wachten 
ouderen langer / te lang? Nemen ze onvoldoende maatregelen om te 
anticiperen op de toekomst? 

o Wlz laag, zvw en WMO hoog… Houden we ze te lang in ZVW en WMO of 
willen ze niet naar WLZ? Of is dit juist de verschuiving die we willen zien? 
En zo ja… Moet er dan van WLZ naar ZVW en WMO geschoven worden 
(kavelmodel)?  

o En als WLZ laag is in combinatie met leegstand van voorzieningen in 
sommige delen van de Achterhoek, hoe rijmen we dit dan met het feit dat 
er veel lang wachtenden zijn en weinig wlz aanvragen? Hoe kunnen we als 
gemeente op de goede manier WLZ leegstand voorkomen en op welke 
gegevens moeten we ons dan baseren? 

• Wederom sterk signaal t.a.v. arbeidsmarktproblematiek in de zorg 

• Hoe vertaal je nu een dergelijk regiobeeld terug naar concrete acties in 
preventieve sfeer die kunnen helpen om een ombuiging te bewerkstelligen van 
ongunstige trends? 

• Je ziet slechts een topje van de ijsberg terug in cijfers van een dergelijk regiobeeld. 
De vraag is wat zie je niet, hoe kom je daar achter, wie zit daar achter? Welke 
groep heeft in the end nu wat nodig? Dit is lastig. Je weet namelijk niet wat je niet 
weet, hoe krijg je hier grip op… 

• Naast cijfers uit een regiobeeld missen we ook overizhct van beschikbaar 
aanbod… voorzieningen, interventies, programma’s → ook goed om op te nemen 
in een regiobeeld.  

• Wat betekent minder zelfredzaam? Op welk gebied?  
 

Groep 4. Annemiek Scholten 
 
Wat viel op? 

• Ontgroening 

• Mantelzorg 

• % minder zelfredzaam 

• Juist de combinatie van deze 3: langer thuis wonen, minder mantelzorg, minder 
zelfredzaam 
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Wat verdiepen? 

• Samenspel & verhouding Wmo, Zvw, Wlz > lastig in praktijk. Niet financiering 
leidend, maar wat samen bereiken. Door grenzen heen breken, wat levert oa 
preventie op – lange termijn. 

• Verdieping WLZ gebruik en kosten. 

• Kosten nu op 1 hoop; uit elkaar rafelen > Hoeveel investeren we in preventie, 
aandeel zorgkosten. Vanuit verschillende partijen. 

• Regiobeeld vs landelijk beleid VWS voor gezondheid > nadruk nu op mentale druk 
op dagelijks leven van jongvolwassenen en breder ook volwassenen > GGZ 
wachttijden. 

• Werken aan sociaal economische gezondheidsverschillen. 

• Arbeidsmarkt: bijdrage lagere functieniveaus aan preventie en welzijn. Functies 
transitiemiddelen, bekostiging > dagbehandeling/dagbesteding bezuinigd > hier 
inzetten, mogelijkheden preventie. 

• Eenzaamheid: investeringen, wat levert het op. 
 
Hoe realiseren? 

• Concreet maken, hapklare brokken 

• Preventie initiatieven inzichtelijk maken. Vroegsignalering – uitspreken, samen 
oppakken. Individuele vs collectieve preventie. Delen best practices. 

• Sociale kaart: wat is er allemaal op gebied van preventie – meer samenwerken, 
dubbelingen tegengaan. Pallet dienstverlening / wat ontbreekt. 

• Kavelmodel – regio als proeftuin 

• Motivaction naar regio brengen – sessie organiseren 

• Covid werkgroep 
 
Groep 5. Arie Jongejan 
 
Wat valt op? 

• Dat de inwoners van de Achterhoek minder zelfredzaam zijn, cijfers lopen wel 
flink uiteen, met name in de gemeente Aalten. Deelnemers zijn benieuwd naar de 
achtergronden van dit soort bevindingen. Heeft het te maken met factoren als 
religieuze context, gezagsgetrouwheid (met voor- en nadelen) , vertrouwen in 
artsen en dokters?  

• De communicerende vaten tussen de verschillende financieringskanalen 
(ondoorzichtig hoe we daar grip op krijgen, welke wenselijke invloed kunnen we 
uitoefenen)  

• Ervaren gezondheid is gelijk aan Nederland terwijl de andere cijfers wel andere 
zaken laten zien.  

• Zorgmentality van Motivaction lijkt heel bruikbaar. Welke interventies sluiten 
goed aan bij welke te onderscheiden groepen inwoners ? Bijvoorbeeld ook m.b.t. 
Gecombineerde Leefstijl Interventie  
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• Hoe vertaal ik het preventieakkoord (ook tav taalgebruik) naar de bewoners van 
de verschillende burgers van de gemeente en zelfs verschillende kernen ?. 

 
Bronnen: 

• Tip: kijk ook naar bronnen buiten de zorgsector; milieu, effecten van boerderijen, 
verkeer enz.  

• Materiaal uit Leefbaarheidsmonitor / Woonwensenmonitor,  inwoners spreken 
waarschijnlijk gemakkelijker over hun toekomstige woonwensen dan over hoe om 
te gaan met veranderende gezondheidssituatie bij het ouder worden 

• Actuele (openbare) gegevens van de politie zijn mogelijk ook bruikbaar (soort 
incidenten / meldingen geeft actuele info die goed aanvullend kan zijn op de nu 
beschikbare informatie uit het regiobeeld (waar de deelnemers trouwens heel blij 
mee zijn).  

• Met het nu beschikbare materiaal uit het regiobeeld wordt ook duidelijker dat we 
de professional en inwoners moeten meenemen in de realiteit, dat niet alle 
zorgvormen beschikbaar zijn zoals men wel verwacht. Veranderingen in het 
zorglandschap zijn noodzakelijk en dat zal grote invloed krijgen op de huidige en 
toekomstige gebruikers en aanbieders van zorg.  

• Er werd ook geconstateerd dat een aantal knelpunten meer op systeemniveau 
opgelost moeten worden. Waarbij het zogenaamde ‘kavelmodel’ een interessante 
optie voor de Achterhoek zou zijn 

• In de brede Achterhoekmonitor zijn bronnen opgenomen die aanvullend zijn op 
het nu beschikbare regiobeeld 


