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1 INLEIDING

Allereerst wordt voor de lezer het belang van een aantal zaken duidelijk gemaakt, waarna een overzicht
volgt van de behandelde onderwerpen.
Het startpunt van deze dissertatie vormt de behoefte van veel mensen om zelfstandig te wonen en
maatschappelijk te participeren. Moderne technieken kunnen hen daarbij helpen. Als methode om te
ondeaoeken op welke wijze IC'C ondersteuning kan bieden lijkt actieonderzoek het mees[ geschikt. Het
doel is antwoorden te vinden op een in de praktijk gevoelde problematiek. Extramuralisering en
vermaatschappelijking van zorg groeien namelijk uit tot belangrijke tends. Omdat in de brede
omschrijving van vermaatschappelijking van zorg veel verwacht wordt van de draagkracht van de
maa[schappij, is het belangrijk zicht te krijgen op he[ sociale kapitaal. Helaas blijkt in Noord-Brabant het
sociale kapitaal ten opzichte van de beide andere kapitalen - economie en milieu - in de
duurzaamheidsbalans van Telos achter [e blijven.

Zelfstandig wonen
De meeste mensen willen zelfstandig wonen, actief blijven en de regie houden over hun eigen leven~. Dat
geldt zowel voor jongeren als ouderen. En dat geldt ook voor ouderen als zij zorgbehceften krijgenz. Van
Tits, Lambeck en Muffels geven aan dat 99oIc van de 55-plussers zo lang mogelijk zelfstandig wil wonen
en dat 9óqo van de ouderen het belangrijk tot zeer belangrijk vindt om zelf te kunnen bepalen wanneer
men welke zorg krijgt. Zelfstandig wonen gaat ouderen in de praktijk ook goed af. Van de 75-85 jarigen
verblijft minder dan IOqo intramuraal en ook van de 85-plusssers heeft minder dan de helft (40qo)
intramurale zorg nodig3.

Er is de afgelopen 20 jaar sprake van een omslag, die door onder anderen Arts en Blauw' wordt aangeduid
met extramuralisering, passend binnen het bredere kader van vermaatschappelijking. Onder
`extramuralisering' wordt verstaan: de afbouw van capaciteit in zorginstellingen door het beperken van de
instroom en het bevorderen van de uitstroom. Met `vermaatschappelijking' wordt bedceld: het zelfstandig
wonen en volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

De tijd dat zorgvragers vooral in zorginstellingen werden opgevangen ligt achter ons. In de komende
periode hoeven mensen niet meer te verhuizen en zal zorg vaker in de eigen woonomgeving worden
verleends. Het is in de eerste plaats aanzienlijk goedkoperb en bovendien geven thuiswonende ouderen aan
gelukkiger te zijn dan ouderen in een verzorgingstehuis. ICT kan ouderen bij het zelfstandig wonen
helpen, bijvoorbeeld in de votm van ondersteunende informatievoorziening: waar zijn in de eigen
woonplaats nultredenwoningen gelokaliseerd of welke mogelijkheden voor verzorgd wonen zijn er in de
wijk? Ook communicatief kan I('T een belangrijke functie vervullen in het faciliteren van sociaal contact.
Onderzcek van Luijkx en Pardoel' bevestigt het vermoeden uit de praktijk dat `eenzaamheid' een groot en

~ Arcares, 2002, p. 4.
Z Tits, M. van. Lambeck, S. en R. Muffels, 2000, p. 55.
' Nimwegen, N. van en 1. Esveldt, 2003, p. 28.
y Arts, W. en W. Blauw (2004, p.3).
s Interview J. Vermeulen van prof. H. Becker, vooaitter RvB Stichting Humanitas, d.d. 27 september 2005:
"Behandeling en begeleiding kunnen in het algemeen gesproken `intramuraal' of `extramuraal' plaatsvinden. Bij
Humanitas is er sprake van een tussenvorm in de 'levensloopbestendige complexen', dicht tegen de thuiszorg aan.
Een dergelijke flat is geen instituut. Er wordt zorg en service voor de hele wijk geboden. Er is ook kleinschaligheid
mogelijk. Door bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm voor demenierenden aan het levensloopbestendige
complex vast te bouwen, kunnen bewoners van aile voorzieningen gebruikmaken, bijvoorbeeld door te wandelen op
het overdekt dorpsplein of door met familie in het restaurant te gaan eten, enz."
6 Kok, J. e.a. (2005).
~ Luijkx, K. en K. Pazdoel (2005) Van de 102.000 ondervraagde 55-plussers in Midden-Brabant leeft bijna eenderde
in armcede of eenzaamheid. De heer W. Corsten, voorzitter van de RvB van thuiszorgorganisatie Thebe, ziet in deze
cijfers een bevestiging van zijn vermoeden dat Midden-Brabant worstelt met een groot armcede- en
eenzaamheidsprobleem. Bron: interview van H. Rubbe in het Brabants Dagblad, d.d.30 september 2005.
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onderschat probleem is onder (alleenstaande) ouderen8. Of positief en in algemene termen gefotmuleerd:
mensen hebben een grote behcefte aan sociaal contact. Vanzelfsprekend kan ICT, bijvoorbeeld een beeld-
spraakverbinding nooit een vervanging zijn voor sociaal contact. ICT kan sociaal contact wel faciliteren
en stimuleren. E-maílen en chatten met lotgenoten behoren [ot de moderne mogelijkheden, die aanvullend
kunnen zijn op andere wijzen van contactname. Domotica en in bredere zin woon(zorg)technologie
kunnen - vandaag de dag al - het langer zelfstandig wonen van met name ouderen en lichamelijk
gehandicapten ondersteunen, bijvoorbeeld doordat zij zich met behulp van ICT veilig voelen in hun eigen
woning. In de toekomst kan dit ook gelden voor andere dcelgroepen in de zorg, zoals dementerenden en
verstandelijk gehandicapten9. Er verschijnen nieuwe tcepassingen, bijvoorbeeld voor telemedicine. In
deze dissertatie zullen twee best practices uitgewerkt worden in de cases VieDome en CamCare.

In de zorgsector in Nederland is bijzonder veel gaande. Voor ontwikkelingen in de zorg blijkt bovendien
grote belangstelling [e bestaan. Ter illustratie: Voor het door het Brabants Dagblad georganiseerde
zorgdebat in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch is de opkomst veel groter dan tevoren gedacht~~. Op
deze avond blijkt het in de zorg niet slechts kommer en kwel te zijn. [n de discussie over de kwaliteit van
zorg- en verpleeghuizen komen ook veel positieve zaken naar voren. Er wordt bijvoorbeeld met hartstocht
gewerkt en over gemaak[e fouten in het contact met cliënten durft men vaker en beter te communiceren.
In de afsluiting van het debat wordt gesteld da[ het wel duidelijk is waar de problemen zitten, maar dat
oplossingen niet een-twee-drie voor handen zijn. In deze dissertatie worden oplossingen onderzocht. Bij
het langer zelfstandig wonen kan ICT helpen, grote vraag is hoe? Daarom is actieonderzcek uitgevoerd
naar de inzet van ICT ter onderteuning van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.

Maatschappelijke panicipatie
Het blijk[ de wens van velen te zijn om `zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te houden'. Wil
wonen in de wijk werkelijk een succes worden, dan zullen ouderen en mensen die zorg nodig hebben
meer mogelijkheden mceten krijgen om in de eigen omgeving aan activiteiten deel te (blijven) nemen en
sociale netwerken in s[and te houden. Enerzijds vragen individuele cliënten ondersteuning op maat om
een zinvolle plek in de maatschappij in te nemen. Anderzijds bevat vermaatschappelijking een opdracht
aan de samenleving als geheel. In haar dissertatie over het verloop van schizofrenie ziet Lenior~~
vermaatschappelijking, in dit geval van de geestelijke gezondheidszorg (ggz), als een tweeledig proces.
Vetmaatschappelijking van de ggz houdt, behalve deïnstitutionalisering, ook ondersteuning in van
psychiatrische ex-patiënten bij het maatschappelijk functioneren. Vermaatschappelijking is een
belangrijke omgevingsontwikkeling, die in het derde hoofdstuk zal worden uitgewerkt. Er zijn daamaast
demografische ontwikkelingen van belang; met name de vergrijzing van de bevolking baart in dit opzicht
zorgen. Ook zal het wetgevende kader voor wonen, zorg en welzijn geschetst worden. Het hoofdstuk
`omgeving' sluit af inet een beschrijving van enkele relevante ICT-on[wikkelingen in de zorg.

Moderne technieken
De focus in de voor u liggende dissertatie ligt op beantwoording van de vraag hce ICT kan helpen bij het
langer zelfstandig wonen. Er is onderzcek verricht naar de inzet van moderne technieken ter
ondersteuning van ouderen en mensen met specifieke beperkingen die zo lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen. Concreet zijn ICT-tcepassingen bestudeerd op het gebied van elektronische
informatievoorziening, domotica, telemedicine en beeld-spraak. Het onderzcek hiemaar verkeert in het
beginstadium en is dringend noodzakelijk. De doelgroep ouderen is geen amorfe groep en behceft
opsplitsing naar levenssituatie, maar bovenal naar gewenste oplossingen. Uitgangspunt daarbij is datgene
wat mensen wél kunnen. Na vaststelling van de - bij de eigen mogelijkheden aansluitende - behoefte aan

8 Interview J. Vermeulen met prof. H. Becker, voorzitter RvB Stichting Humanitas, d.d. 27 september 2005.
9 Leeuw, l. van der, 2000, p. 7.
~o Zie: Het artikel van L. van der Swaluw in het Brabants Dagblad, d.d. 25 januari 2006, getiteld 'Belangstelling
zorgdebat in Verkadefabriek enorm' en de aan het debat voorafgaande Brabants Dagblad-serie over het dagelijks
leven in verpleegtehuis De Herven op www.brabantsdaeblad.nllvemleeghuis.

~ ~ Lenior, M.E. (2002).
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ondersteuning kan vertaling plaatsvinden naar functionaliteiten. Vervolgens kunnen kansrijke ICT-
services om zelfstandig wonen te ondersteunen worden aangegeven. Ten slotte zijn concrete voorwaarden
te formuleren om deze modeme technieken te gebruiken.

Actieonderzoek
Noord-Brabant ziet de afgelopen jaren in hoog tempo een vergrijzingsgolf op zich afkomen. Gemeenten
proberen antwoorden te vinden die passen binnen het sociaal beleid. Een richting die perspectief biedt is
het ondersteunen van zelfstandig wonen met behulp van modetne technieken, zoals in Noord-Brabant op
grotere schaal in feite alleen binnen het VieDome-concept gebeurt. Het maken van beleidsplannen is één.
De implementatie van beleidsplannen is vers twee. `Denken' en `doen' blijven vaak gescheiden werelden.
Onderzcek in de praktijk van kwalitatieve data en vceding vanuit de praktijk, op responsieve,
participatieve en flexibele wijze, zijn essentieel. Actieonderzoek als paradigma is daarvoor het meest
geschikt. Omdat niet iedereen bekend zal zijn met actieonderzoek, wordt hierop in het onderzcekskader
uitgebreid ingegaan. In hoofdstuk 2 komt ook het gebruikte instrumen[, de appreciative inquiry, aan de
orde. Lezers die ingevoerd zijn in de stof over actieonderzoek en appreciative inquiry kunnen ervoor
kiezen de betreffende teksten globaal door te nemen en~of over te slaan.

Antwoorden vind je niet alleen en ook nie[ achter je bureau. Het startpunt vormen ouderen en mensen met
specifieke beperkingen die daadwerkelijk zelfstandig wonen in de eigen wijk. Zij wijzen ons de weg. In
deze dissertatie treedt prof. dr. J.B. Rijsman, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van
Tilburg (UvT), op als promotor. Stagiaires van de UvT participeren in het onderzoeksgedeelte.
Er zijn allereerst `gebruikers' nodig, die met de nieuwe media kunnen omgaan. Hiervoor wordt
aangesloten bij het werk van de Stuurgroep Ouderen en ICT in Noord-Braban[. De Stuurgrcep heeft als
ambitie aUe ouderen in Noord-Brabant te laten kennismaken met de computer en intemet. In dorpskernen
worden daarom zogenaamde PC-DcemeeCentra opgericht: leercentra voor en door ouderen. Naast
gebruikers zijn er `tcepassingen' nodig. Op het gebied van informatievoorziening, domotica, telemedicine
en beeld-spraak zijn literatuurbronnen en relevante projecten bestudeerd. Ten slotte moet er een geschikte
(breedband)infrastructuur voor handen zijn enlof ontwikkeld worden met behulp waarvan gebruikers
tcepassingen kunnen aanwenden. Infrastructuur, gebruikers en tcepassingen vormen - in voorwaardelijke
zin - een driehoek.

In algemene termen geformuleerd is het onderwerp van de dissertatie: ICT als 'enabler' van toepassingen
om langer zelfstandig te wonen. Promovendus verwacht van de dissertatie meerwaazde door antwoorden
te vinden op vragen uit de probleemstelling (zie par. 2.1), gekoppeld aan verdieping van de eigen
multidisciplinaire werk- en theoretische ervaring. In het onderzcekskader zijn probleemstelling en
methoden beschreven. Uit het onderzoekskader volgt welke literatuur om bestudering vraagt en ook
welke interviews van sleutelpersonen (experts) nodig zijn. In zijn handleiding voor literatuuronderzoek
geeft Vorst1z als omschrijving van literatuuronderzoek: "...een reeks op elkaar afgestemde activiteiten
die het mogelijk maakt betrouwbaar en zuiver vast te stellen wat er in de vakliteratuur gezegd of bekend
is over een bepaald verschijnsel of onderwerp". In de periode 2003-2004 vond literatuuronderzoek plaats
over de onderwerpen:

- vermaatschappelijking van zorg
- action reseazch
- meerpartijensamenwerking
- ICT in relatie tot gebruikers
- toepassingen op het gebied van informatievoorzieningen, domotica, telemedicine en beeld-spraak
- breedbandinfrastructuur

In twee cases is relevantieonderzoek uitgevoerd naar de betekenis van moderne technieken voor ouderen
en naar de wijze waarop ICT kan worden ingezet om ouderen en mensen met specifieke beperkingen te
ondersteunen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.

12 Vorst, H. (1982, p. 133).
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He[ sleutelbegrip `meerpartijensamenwerking' blijkt in één woord het proces te beschrijven van partners
die elkaaz vinden om gezamenlijk ICT-services te ontwikkelen en te implementeren. Een aantal in de
literatuur genoemde succesfactoren voor meerpartijensamenwerking wordt op relevantie getcetst in beide
cases.

1.1 Brabants Kenniscentrum Ouderen
Medio mei 2003 was het 25 jaar geleden dat het Provinciaal Welzijnsberaad voor Ouderen (PWO) is
opgericht. In het jubileumjaar vond vernieuwing plaats13. Het PWO werd omgevormd tot Brabants
Kenniscentrum Ouderen. Het doel is de functie van het PWO als advies- en overlegorgaan te herzien en
toe te spitsen op het bruikbaar en beschikbaar maken van (regionale) kennis. Het Brabants Kenniscentrum
Ouderen wil een impuls geven aan activerend ouderenbeleid. Volgens de startnotitie" gaat het
Kenniscentrum Ouderen zich bezighouden met verzamelen en bewerken van kennis, wat moet leiden tot
strategische beleidsrapportages. Het Brabants Kenniscentrum Ouderen zou uit kunnen groeien tot een
netwerkorganisatie voor de ontwikkeling van ouderenbeleid.

Essentieel is `bundeling'. Het Brabants Kenniscentrum Ouderen is een kennisnetwerk, waarin
deelnemende organisaties met uiteenlopende achtergronden op hun eigen manier, gebruikmakend van
specifieke kwaliteiten, een bijdrage leveren. Als partijen elkaar leren kennen en zich met elkaar
verbinden, kan door samen te werken in het Brabants Kenniscentrum Ouderen als lerende organisatie
nieuwe kennis gecreëerd worden en krijgt zorgvemieuwing een kans. En niet alleen zorgvernieuwing rond
vermaatschappelijking, maar ook met betrekking tot andere onderwerpen, bijvoorbeeld de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die aan vermaatschappelijking het wettelijke kader gaat bieden.
Verwacht wordt dat de ontwikkeling van woon(zorg)servicezones een hoofdthema zal worden.

Naar de mening van de promovendus ontstaan in een dergelijk kennisnetwerk uits[ekende mogelijkheden
voor hogeschool en universiteit om aan te sluiten en inbreng te hebben. Hierbinnen kan onderzoek
plaatsvinden naaz de uitvoering van projecten door ervaren onderzoekers en praktijkmensen, in sommige
gevallen met hulp van stagiaireslafstudeerders. In de kennisnetwerken kunnen praktijk en wetenschap
elkaar ontmoeten en samenwerken. In zijn ora[ie spreekt prof. dr. Garretsen15 in dat geval over
zogenaamde `academische werkplaatsen'.

In Nederland zijn veel voorbeelden van kennisdelende netwerkorganisaties te vinden. Netwerkstructuren
die volgens Balkenende'6 worden gekenmerkt door ongestructureerdheid, tijdelijkheid, interdependentie
hissen onderling verbonden gelijkwaardige actoren en patronen van sociale interactie. Traditionele
hiërarchische relaties kunnen worden vervangen door gelijkwaardige relaties tussen wederzijds
afhankelijke partners. Kennis kan worden beschouwd als de `lijm' van het netwerk. Het delen van kennis
zorgt ervoor dat actoren elkaar kunnen helpen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke doelstelling.
Doelconvergentie wordt door Kouwenhoven een primaire startconditie van meerpartijensamenwerking
genoemd (zie par. 2.5.2).

Actieonderzoek zou uitstekend passen bij de keuze die door het Kenniscentrum Ouderen is gemaakt voor
een bottom-up benadering. Om aan te kunnen sluiten bij beweging vanuit het veld zullen ouderen die in
hun eigen lokale situatie actief zijn zélf verantwoordelijkheid nemen voor projecten door, van en voor
ouderen. Bij de implementatie van beleid wordt actieve participatie van ouderen in de uit te voeren
projec[en van essentieel belang. Het gaat om a[le ouderen en hun (toekoms[ige) vraag naar zorg, welzijn,
wonen, educatie enz.

13 Maas, H. en A. van de Wakker (2003).
'" Provinciaal Welzijnsberaad voor Ouderen (2003).
15 Garretsen, H. (2001, p. 22).
'b Balkenende, R. (2003, p. 17).
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1.2 Sociaal kapitaal
Zoals we zagen past extramuralisering binnen het bredere kader van vermaatschappelijking. Dit begrip is
op zijn beurt vervat in het sociale beleid. Gesteund door de Nederlandse overheid streven gemeenten naar
het zo lang mogelijk thuis laten wonen van mensen, ook als zij met beperkingen te maken krijgen. Veelal
wordt ingezet op integraal beleid op de gebieden wonen, zorg en welzijn. Schalk'~ noemt `integraal' in dit
verband overigens een toverwoord van het faciliterend (overheids)beleid voor ouderen, dat vooral gericht
is op gezondheidszorg en huisvesting, maar nauwelijks op welzijn. Weekers's geeft aan da[ `welzijn' met
name voor mensen met beperkingen die zelfstandig thuis wonen een belangrijke factor wordt. Binnen
in[ramurale instellingen worden welzijnsactiviteiten namelijk door het eigen personeel vanuit het AWBZ-
budget aangeboden. Door extramuralisering vervalt deze financiële grondslag. Haar conclusie uit 2002
doet ook in 2005 opgeld: "Op dit moment is nog onduidelijk welke organisatie welzijnsactiviteiten voor
zelfstandig wonende mensen met functiebeperkingen gaai oppakken."

Het sociale beleid van veel gemeenten beoogt de sociale kwaliteit (leefbaarheid van de samenleving en
welbevinden van mensen) te versterken. Het gaat om een integrale aanpak op het gebied van wonen,
welzijn, zorg, educatie, arbeidlvrije tijd, mobiliteit en intensieve samenwerking tussen
woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, en gemeenten. Deze laatste partner wordt
als regisseur steeds belangrijker. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal de gemeente ook formeel
de regierol tcebedeeld krijgen. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal beleid wordt daarom in
toenemende mate een beroep gedaan op de gemeente, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het
preventieve jeugd- en welzijnsbeleid, het lokale gezondheidsbeleid, het woningbouwbeleid en de inzet
van lokale voorzieningen. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen sociale, economische en
ruimtelijke voorwaarden (vergelijk de drie onderdelen van de duurzaamheidsbalans van Telos19).

Zorgaanbieders, gemeente en samenleving staan voor de opgave om voor burgers met beperkingen
behalve wonen in de wijk ook deelname aan het leven in de wijk mogelijk te maken en hiervoor de
vereiste steunsystemen te ontwikkelen. Er word[ dus een groot berceg gedaan op het sociale kapitaal van
de provincie Noord-Brabant. En daar zit een probleem. Want TelosZ heeft in zijn duurzaamheidsbalans
met cijfers onderbouwd dat in Noord-Brabant de sociale pijler, waarvan zorg een wezenlijk onderdeel is,
achterblijft bij de economische en de ecologische.

"Telos werd in 1999 opgericht om een conceptueel kader en een methode te ontwikkelen om
integrale duurzame ontwikkeling zichtbaar te maken. Met behulp van de `duurzaamheidsbalans'
worden in Brabant drie kapitalen en voorraden in beeld gebracht, te weten het ecologisch kapitaal,
het sociaal en cultureel kapitaal en het economisch kapitaal. Met de Telos-methode kan worden
nagegaan of en in welke mate Brabant zich in een duurzame richting ontwikkelt. Het is als het ware
een alarmsysteem, dat zichtbaar maakt waar veranderingen noodzakelijk zijn."

Theo Beckers, directeur Telos

Sociaal kapitaal van Noord-Brabant b[ijft achter
Theo Beckers21 waarschuw[: "Het sociaal kapitaal blijft achter, de provincie Noord-Brabant zit in een
sociale dip." De duurzaamheidsbalans 2002 schetst een verontrustend beeld van de sociale ontwikkeling

'~ Schalk, R. (2004, p. 12).
'S Weekers, S. (2002, p. 7).
19 Telos (2002).
Zo Telos (2001, 2002).
Z' Provincie Noord-Brabant (2003).
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van Brabant. Die staat namelijk op de derde plaats, achter de ontwikkeling van de economie en het milieu.
Twee jaar eerder, in 2000, was dat volgens Beckers ook al het geval. Maar de situatie is er niet beter op
geworden. Voor de drie factoren in de duurzaamheidsbalans bestaat een op[imale waarde. Voor economie
wordt Slqo daarvan benut, voor ecologie 38qo en voor het sociaal en cultureel kapitaal slechts 35010.
Volgens Beckers heeft het sociale beleid dan ook veel meer aandacht nodig dan het begin 2000 in de
provincie krijgt.

1.3 Vermaatschappelijking van zorg
Met vermaatschappelijking van zorg wordt bedoeld dat mensen met een zorgvraag zo gewoon mogelijk
(blijven) deelnemen aan de samenleving en wonen in de wijk. Vermaatschappelijking van zorg is op een
smalle en op een brede manier te definiëren. In de smalle definitie krijgt `extramuralisering' nadruk. Als
bijvoorbeeld een verzorgingshuis extramuraliseert, wil dat zeggen dat de woonfunctie als kerntaak door
het verzorgingshuis wordt afgestoten. Volgens Boscher e.a.22 is volwaardige en zelfstandige huisvesting,
onafhankelijk van de zorgaanbieder, een voorwaarde om de visie van keuzevrijheid te kunnen realiseren.
De omslag van intra- naar extramuralisering vond in Nederland plaats in de jaren tachtig. Tot ongeveer
1980 werden mensen met een handicap uit de samenleving gehaald, bij elkaar geplaatst en onderwezen,
begeleid, verpleegd of verzorgd binnen de muren (intramuraal) van een instituut. De afgelopen twintig
jaar is een omgekeerde trend ingezet. Enerzijds geeft het instituut - door wonen en zorg te scheiden - als
het ware zijn bewoners (die daartce in staat zijn) terug aan de samenleving. Anderzijds kiest een (steeds
groter wordend) aantal mensen voor zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Zij willen niet (of pas later) in
een intramurale zorgvoorziening worden opgenomen. Geleidelijk vindt begripsverschuiving plaats van
smal naar breed.

In de bredere definitie van vermaatschappelijking van zorg zijn belangrijke uitgangspunten volwaardig
burgerschap en de hiervoor benodigde voorzieningen. Het beginsel is: `regulier wat kan, specifiek wat
mcet'. In feite is er niets nieuws onder de zon, want dit principe werd eerder in het onderwijsbeleid
gepropageerd op de zogenaamde 'brede scholen', onder de slogan `weer samen naar school'. Mensen,
ook mensen met een functiebeperking of handicap, willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in
hun eigen huis, straat en wijk. Dat kan, als in hun woonomgeving het vereiste voorzieningenniveau
beschikbaar is. Hiervoor is een integrale aanpak nodig.

"Vermaatschappelijking van zorg vraagt om een integrale aanpak op de gebieden
wonen, welziju, zorg, educatie, arbeid, vrijetijdsbesteding en mobiliteit."

Uit: Vermeulen, J. (red.) Startnotitie Vermaatschappelijking van zorg.
Een provinciale werkplaats vermaatschappelijking. Tilburg, 2003, p. 14.

1.4 Overzicht van de structuur van de dissertatie
Deze inleiding sluit af inet een overzicht van de opbouw. De dissertatie bestaat uit drie delen.

- In deel I wordt het onderzoek ingekaderd. Het startpunt votmen de probleemstelling en de
omschrijving van de belangrijkste begrippen die hierin worden gebruikt. Uitgebreid wordt
ingegaan op het gekozen paradigma `action research', waarbinnen `participatief onderzcek' past
als methode en `appreciative inquiry' als instrument. Het achtergrondkader wordt gevormd door
de theorie rond het sociaal constructionisme. Veel vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn
en zorg zijn niet meer door een enkele organisatie aan te pakken; in de keten is juist
samenwerking nodig. Er worden daarom theorieën rond meerpartijensamenwerking
gepresenteerd. Het onderzcekskader wordt afgesloten met een verantwoording voor de keuze voor
actieonderzoek. Enkele relevante omgevingsontwikkelingen worden uitgewerkt. De gemeenten

zZ Bolscher, A. e.a. (2002, p. 28).
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Tilburg en Eindhoven worden gevolgd op hun weg om het STAGG-model in
woon(zorg)servicezones in praktijk te brengen.
In deel II komen de (veelal oudere) gebruikers aan bod en [oepassingen die hen [er beschikking
staan op het gebied van informatievoorzieningen, domotica, telemedicine en beeld-spraak. Ook
wordt de benodigde infrastructuur, die in de tcekoms[ steeds vaker op breedband gebaseerd zal
zijn, beschreven.
In deel III staat het relevantieonderzoek centraal. Er zal tcetsing plaa[svinden van de theorie
(informatie uit literatuur en sleutelprojecten) in de praktijk. Na presentatie van de hoofdconclusies
uit het vooronderzoek worden rond zelfstandig wonen en meerpartijensamenwerking enkele cases
uitgewerkt.

12



Goed onderzoek is voor mij, voor ons en voor hen:
het spreekt drie soorten publiek aan.
Reason en Marsha112'

20NDERZOEKSKADER

Opbouw van het hoofdstuk
Het startpunt van het ondercoekskader vormen de probleemstelling en een beschrijving van de gebruikte
begrippen. Daarna komen methoden en instrumenten aan bod die nodig zijn voor het ondetzoek.
Vervolgens worden onderliggende theorieën en relevante concepten beschreven. Het onderzcekskader
wordt afgesloten met een verantwoording.

2.1 Probleemstelling
ICT is in te zetten ter ondersteuning van ouderen die zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving
zelfstandig willen blijven functioneren. Als vraagsturing het uitgangspunt is, vormen de behceften aan
moderne technieken van gebruikers het startpunt. Vervolgens werken organisaties samen om deze
moderne technieken te ontwikkelen en te implementeren. Hiervoor is meerpartijensamenwerking nodig.

In algemene termen geformuleerd is het onderwerp van deze dissertatie:
ICT als 'enabler' van toepassingen om langer zelfstandig te wonen.

Probleemstelling: Onderzoek naar meerpartijensamenwerking gericht op het ondersteunen van
ouderen die zo lang mogeójk zelfstandig willen wonen, met behulp van ICT.

De aard van de probleemstelling in deze dissertatie is nie[ hypothetico-deductief. Er zal onderzoek
plaatsvinden naar de stappen om in meerpartijensamenwerking een gezamenlijk doel te bereiken, namelijk
het ondersteunen van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, met behulp van ICT. In de
probleemstelling ligt inhoudelijk de focus op:

- ouderen
- zelfstandig blijven wonen
- ondersteuning met ICT
- meerpartijensamenwerking

23 Reason, P. and J. Marshall, 2002, p. 413.
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De probleemstelling bevat subvragen op drie gebieden:
- Betekenis zelfstandig wonen en behoefte-inventarisatie. Welke be[ekenis kennen ouderen tce aan

zelfstandig wonen? En gekoppeld hieraan: Welke behoeften hebben ouderen die zo lang mogelijk
zelfstandig willen wonen (in hun woning en woonomgeving)? Wat zien zij als kansen, bedreigingen
en voorwaarden? Wat zijn noodzakelijke en gewenste voorzieningen?

ICI' als enabler. Hoe kan ICT worden ingezet als toepassing ter ondersteuning van ouderen die zo
lang mogelijk zelfstandig wíllen wonen? Welke mogelijkheden voor elektronische informatie en
communicatie, domotica en telemedicine zijn noodzakelijk of gewenst? Voldcen ICT-
voorzieningen in het dagelijkse gebruik?

Meerpartijensamenwerking. Welke startcondities kenmerken meerpartijensamenwerking gericht op
het ontwikkelen van ICT ter ondersteuning van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen
wonen? Welke procescondities kenmerken meerpartijensamenwerking gericht op het
implementeren van ICT ter ondersteuning van ouderen die zo lang mogelijk zelfs[andig willen
wonen?

Het onderzoek binnen deze dissertatie is gericht op het ondersteunen van kansrijke innovaties, het vinden
van richtlijnen voor kwaliteit en het bepalen van succesfactoren voor zorgtcepassingen. Het betreft
kwalitatief onderzcek, meer concreet: actieonderzcek. In het actieonderzcek worden cases geanalyseerd
en best practices beschreven.
Zoals aangegeven is de aard van de probleemstelling niet hypothetico-deductief. Om te begrijpen wat
hieronder wordt verstaan volg[ eerst een uitwerking van de termen inductie-deductie en hypothetisch
deductieve methode.

Inductie en deductie
De methodoloog Swanbom24 legt op een heldere manier uit wat de - met elkaar samenhangende -
begrippen inductie en deductie betekenen: "Op grond van waarneming, bestaande brokjes theorie, losse
hypothesen, onderzceksresultaten van derden en niet te vergeten `inzicht' wordt een aantal mogelijke
theorieën bedacht. We ncemen dit denkproces inductie. De zeer tudimentaire theorieën - veelal niet meer
dan vage veronders[ellingen - leiden meestal tot een eerste onderzoek waarbij op uitgebreide schaal
empirisch materiaal wordt verzameld ... en sommige veronders[ellingen zullen uitkomen, andere niet. We
hebben nu de induc[ieve fase achter de rug. Het resultaat is een theorie, waarvan het geldigheidskarakter
niet vaststaat. Het is niet meer dan een vrij samenhangend geheel van veronders[ellingen, waarvan niet
aangetoond is, dat het op méér situaties, variabelen en eenheden betrekking heeft dan die welke in feite
direct of indirect zijn waargenomen. We weten niet of we aan de theorie iets hebben, d.w.z. of ze kan
dienen om nieuwe, niet-waargenomen verschijnselen goed te voorspellen. ... Het afleiden van concrete
hypothesen, of voorspellingen, uit de meer abstracte gedeelten van de theorie noemen we deductie. Het
confronteren van deze voorspellingen met de empirische werkelijkheid ncemen we toetsing. Deze gehele
wetenschappelijke procedure: inductie, formulering van hypothesen, deductie van operationele
voorspellingen, tcetsing (en tenslotte evaluatie) zijn we gewend met de term hypothetisch-deductief
model of hypo[hetisch-deductieve werkwijze aan te duiden".
Onder Nederlandse wetenschappers is vanaf de zestiger jaren de invloed van De Groot gced merkbaar.
Vercruijsse25 bijvoorbeeld, beschrijft de opvatting over de hypothetisch-deductieve methode à la De
Groot: ... "als dè wetenschappelijke methode bij uitstek. De hypothetisch-deductieve methode behoort
thuis in een wetenschap, die al haar inzichten reeds in volwaardige theorieën heeft geformuleerd en emaar
streeft de ene allesomvattende [heorie te vinden, waartoe alle theorieën gereduceerd kunnen worden. Om
dit dcel te kunnen dienen, mcet het empirische onderzoek zich voornamelijk bezighouden met het toetsen
van hypothesen, die langs logisch-deduc[ieve weg uit een theorie zijn afgeleid. ... De tetm `theorie' duidt
een samenhangend systeem van theoretische stellingen aan. In de gangbare voorstelling bestaat een
theorie uit een geaxiomatiseerd stelsel van universele uitspraken van uiteenlopend abstractie-niveau, dat
zd samenhangt dat daaruit langs logisch-deductieve weg universele empirische uitspraken kunnen worden

24 Swanbom, P. (1971, p. 33-34).
'S Vercruijsse, E. (1970, p. 89).
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afgeleid. Deze voorstelling is geïdealiseerd, ...maar met zijn eisen van logische consistentie, axiomatische
opbouw en alomvattendheid, in absoluutheid misschien onbereikbaar, representeert he[ een aantal
essentiële wetenschappelijke doelstellingen".

Een mengvorm van descriptief- en actieonderzoek
Het is belangrijk om in het onderaoekskader van deze dissertatie duídelijk aan te geven dat voor wat
betreft het onderzoek - gezien de vraagstelling - gekozen is voor een mengvorm van descriptief- en
actieonderzoek. Er is zowel sprake van descriptief onderzoek, met name in deel I en II (het
literatuuronderzoek en de interviews van experts) als van actieonderzoek in deel III (waar de bevindingen
uit het literatuuronderzcek en de expertinterviews op relevantie worden getoetst in focusgrcepen). Wat
wordt onder een descriptief onderzoek verstaan en wat onder een actieonderzoek? Swanbornzb
onderscheidt drie typen onderzoek: beschrijvend, explorerend en toetsend. In een descriptief onderzoek
wordt niet met hypothesen gewerkt, maar wordt emaar gestreefd, een heldere en adequate beschrijving te
verkrijgen van het te onderzoeken onderwerp. Om de omgevingsontwikkelingen uit Deel I in beeld te
krijgen zal literatuuronderzoek worden verricht. Voor het geven van een beschrijving van projecten om
ouderen te leren de nieuwe media te gebruiken, om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en om een
(breedband) infrastructuur aan te leggen is in deel II descriptief onderzoek verricht middels
literatuuronderzoek en zijn experts geïnterviewd. Het actieonderzoek zal uitvoerig worden beschreven in
par. 2.3. Hiervoor zijn sleutelpublicaties bestudeerd, onder meer een aantal recente dissertaties. Voor een
uitstekend overzicht van action research kan verwezen worden naar het omvangrijke handboek van
Reason en Bradbury.

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
Onderzcek dat uitsluitend bevestigt wat iedereen al weet is nauwelijks interessant. Onderzoek is dan ook
vaak onderdeel van een veranderingsproces. Als cri[erium voor sterkte en zwakte van de methoden van
waarneming gebruikt De LeedeZ' de mate van verandering in oordeelsvomung die teweeggebracht wordt
door het waarnemingsproces van drie bij elkaar betrokken actorenlrollen, te weten: onderzoeker,
onderzochten (degenen die direct betrokken zijn bij de probleemsituatie) en opdrachtgever (degene die de
rapportage wellicht zal gebruiken bij latere besluitvorming). De onderzoeker zal de probleemsituatie in
eerste instantie benaderen met eigen verwachtingspatronen of vooroordelen. In veel gevallen is er geen
sprake van één onderzoeksdoelstelling, maar van een aantal onderzoeksdoelstellingen die elkaar tegen
kunnen spreken. Immers, alle onderzceksactoren hebben eigen doelstellingen. Ook kunnen er binnen één
persoon meerdere, soms tegengestelde doelstellingen bestaan. In het beste geval ontlopen deze
doelstellingen elkaar voldcende weinig om op `rationele' wijze het onderzoek te kunnen inrichten. In
andere gevallen kunnen personen nevendcelstellingen hebben die de voortgang van het onderzoek sterk
bepalen.

Er bestaan verschillende methoden van waameming:
- kwantitatief-statistische benaderingen
- in[erviews
- observatietechnieken
- literatuuronderzoek

In het onderzcek voor deze disserta[ie zullen alleen de laa[ste drie kwali[atieve methoden gebruikt
worden.

~ Swanborn, P. (1971).
27 I.eede, E. de e.a. (1985, p. 121-130), zie ook de samenvatting van Kouwenhoven, V. (1991) in zijn proefschrifr
over privaat-publieke samenwerking.
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Iedere methode van waatneming heeft een eigen sterke en zwakke kant.
- Het gebruik van cijfermateriaal om een probleemsituatie nader te analyseren brengt het gevaaz met

zich mee dat selectie van dit materiaal plaatsvindt op basis van het vooroordeel van de onderzoeker
en dat dit vooroordeel niet weerlegd wordt door deze analyse. De zwakte van cijfet7rtateriaal is dus
dat er geen ingebouwde correctie is op misplaa[st vooroordeel. De kracht van cijfermateriaal is de
overtuigingskracht die het heeft ten opzichte van de opdrachtgever.

- De kracht van interviews bestaat uit de zekerheid dat de vooroordelen van de onderzoeker
geconfronteerd worden met de vooroordelen van de onderzochten. De zwakte ligt in de geringe
bewijskracht van interviewresultaten voor de opdrachtgever. Er komen in de interviews slechts
meningen naar voren van personen die betrokken zijn bij de probleemsituatie.

- De kracht van observatietechnieken ligt in de hoge realitei[swaarde. Een zwakte is dat
observatietechnieken alleen gebruikt kunnen worden voor direct observeerbare fenomenen; zaken
die op een hoger abstractieniveau liggen vallen hierbuiten. Men kan wel de reacties waarnemen van
personen op zulke abstracte zaken, bijvoorbeeld `regie vceren', maar de abstracties zelf zijn
nauwelijks onderzoekbaar.

De Leede pleit voor `complementariteit' van methoden van waarneming, die bijvoorbeeld bereikt wordt
als van `opeenvolging' sprake is. In (voor)onderzoek kan bijvoorbeeld op een kwalitatieve manier inzicht
verkregen worden in de relevante probleemdefinities. Als deze probleemdefinities zijn te vertalen in
kwantificeerbare uitspr3ken en hypothesen, zou kwantitatieve meting plaats kunnen vinden. Goed
onderzoek - bij De Leede gaat het om bedrijfskundig onderzoek - onderscheidt zich door een zekere
variëteit in onderzoekstechniek.

2.2 Omschrijving van begrippen
Gestart is met literatuuronderzoek, onder meer om een aantal begrippen te kunnen omschrijven. [n de
bestudeerde onderzoeken en rapportages over ouderen, zelfstandig wonen en ICT komt men vaak
begrippen tegen die door elkaar gebruikt worden. Alvorens in te gaan op `ICT', `domotica', aanbodgericht
en vraaggericht werken is het nodig aan te geven wat er wordt bedoeld met ouderen, kwaliteit van leven,
de regie over je leven voeren, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Ouderen
In vrijwel alle publicaties word[ gewaarschuwd niet te spreken over `de oudere'. Er is sprake van
diversiteit. Het is daarom belangrijk onderscheid te maken. Veelal wordt er een onderverdeling in drie
groepen ouderen gemaakt: 55-65 jaaz; 66-75 jaar en ouder dan 75 jaar. In onder meer de rapporten van het
Sociaal Cultureel Planbureau worden `ouderen' omschreven als personen van 55 jaaz en ouder. Binnen de
groep 55-plussers bestaan grote verschillen. Daarom wordt bijvoorbeeld vaak onderscheid gemaakt tussen
twee extremen en spreekt men over `jongere ouderen' (55-65 jaar)ZS en `oudere ouderen' (boven 75 jaaz).

Kwaliteit van leven
Schols29 geeft aan dat vermaatschappelijking van de (chronische) zorg vraagt om operationalisering van
het concept, te beginnen met een nieuwe uitkomstmaat. Er vindt namelijk verschuiving plaats. Lag het
accent eerst op kwaliteit van de zorg, tegenwoordig is de focus primair gericht op de patiënt zelf en krijgt
kwaliteit van leven nadruk. Schols pleit ervoor - in longitudinaal patiëntgebonden onderzoek - de
daadwerkelijke effecten van vermaatschappelijking op kwaliteit van leven in beeld te brengen. Er bestaan
vele definities van het begrip kwaliteit van leven. Volgens Breedveld3~ staat daarbij steeds de link centraal
die gelegd wordt tussen behoeften enerzijds (dat wat men belangrijk vindt, nastreeft, verwacht) en de
perceptie die met heeft van de verwlling van die behcefte in de praktijk anderzijds (hce tevreden men is
op dit punt). Kwaliteit van leven heeft dus te maken met hoe tevrederJgelukkig men is met de eigen
situatie in relatie tot de behoeftenwerwachtingen die men heeft. Voor haar onderzoek onder inwoners van
de Tilburgse wijk De Reeshof geeft Breedveld dtie, elkaar grotendeels overlappende, indelingen van

28 Binnen Vitaal Grijs bestaat bijvoorbeeld het ]ongere Ouderen Platform (JOOP).
29 Schols, J. (2004, p. 44 en 51)
~ Breedveld, E. (2001, p. 11)
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domeinen en subdomeinen binnen kwaliteit van leven. Breedveld gebruikt uiteindelijk de indeling van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en volgt daarmee de zienswijze van het Rijksinstituu[ voor
Volksgezondheid en Milieu ( RIVM). RIVM hanteert de International Classification of Diseases and
Related Health Problems, tenth revision (ICPC2-ICD10) en de Thesaurus van de World Health
Organisation - Family of International Classifications (WHO-FIC). Deze thesaurus - een zogenaamde
gecontroleerde trefwoordenlijst met hogere en lagere termen ( zie ook verwijzingen) - wordt sinds 1989
door de WHO bijgehouden".

Volgens het RIVM zijn er twee kernclassificaties van belang:
- Intemationale Statistische Classificatie van Ziekten en met Gezondheid verband houdende

problemen ( ICD-10) en
- de Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health

(ICF). ICF voorziet in een begrippenstelsel waarmee functioneren en eventuele problemen
eenduidig kunnen worden beschreven.

De omschrijving van `kwaliteit van leven' van de WMO omvat het lichamelijk, geestelijk en sociaal
functioneren. Kwaliteit van leven wordt door het RNM gedefinieerd als het functioneren van personen op
het fysieke, psychische en sociale gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Er zijn diverse ins[rumenten
ontwikkeld om de kwaliteit van leven in beeld te brengen. Het RIVM bijvoorbeeld gebruikt de SF-36, een
generiek instrument dat bestaa[ uit acht dimensies32.

Er zijn ook specifieke classificaties beschikbaar. Bijvoorbeeld de Intemational Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF - Children and Youth version)33, met een indeling in vier
onderdelen:

- body functions
- body structures
- activities and participation
- environmental factors

Het onderdeel 'activities and participation' bijvoorbeeld bevat communication, mobility, self-care,
domestic life, in[erpersonal interactions and relationships. Onder `environmental factors' valt `products
and technology'. Dit zijn ondersteunende producten en technologie bedceld om het functioneren van
mensen met een beperking te verbeteren.

3' De thesaurus wordt gepubliceerd op cd-rom en is voor eigen gebruik verkrijgbaar via mw. dr. Inge Okkes, e-mail
i. m. okkes C~ amc. uva. nl.
3Z Zie voor meer informatie de website van RIVM www.rivm.nl. De SF-36 is een door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu ( RIVM) gehanteerde vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. Het instrument
bestaat uit acht dimensies: fysiek functioneren, rolbeperkingen door fysieke gezondheidsproblemen, pijn, algemene
gezondheidsbeleving, vitaliteit, sociaal functioneren, rolbeperkingen door emotionele problemen, en geestelijke
gezondheid. Deze acht dimensies kunnen bovendien gesommeerd worden in een lichamelijke en een psychische
hoofddimensie.
33 Zie voor meer informatie: htt~ahvww3.who.intlicflonlinebrowser.
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Ter illustratie:
Internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF)

Jan Troost overhandigt als voorzi[ter Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
op 1 december 2004 kamerleden van de vaste commissie VWS, in vervolg op het manifest `WMO?
Alleen maar zó!!', ook de zogenaamde `ICF'. Een van de fundamentele problemen die de achterban
van de CG-Raad heeft met de WMO komt volgens Troost voort uit het gerommel met definities. "Het
ministerie van VWS weet kennelijk niet meer wat een beperking, een belemmering of een handicap
inhoudt. Dit is erg schadelijk voor de rechtszekerheid van mensen met een chronische ziekte of
handicap. Het definitievraagstuk is het hart van iedere wet, dus ook van de WMO," stelt Troost als hij
Tweede-Kamerleden de Internationale Classificatie van menselijk Functioneren (ICF) aanbiedt.

Regie over eigen leven
Een met kwaliteit van leven vergelijkbaar begrip dat veel gebruikt wordt is `regie over het eigen leven',
nauw samenhangend met `keuzevrijheid'. Op 15 maart 2004 vond het Symposium Regie over eigen leven
van mensen met een verstandelijke beperking plaats in `s-Hertogenbosch. Er werd van gedachten
gewisseld over vragen als:

- Wie bepaalt uiteindelijk de richting in je leven wanneer je een verstandelijke beperking hebt?
- Op wie kan iemand met een verstandelijke beperking rekenen bij belangrijke beslissingen?

Zelfredzaamheid
Door onder meer X-S234 wordt het begrip `zelfredzaamheid' gebruikt. X-S2 is een portal naar een
kennisnetwerk voor sociaal beleid, begonnen voor de provincie Zuid-Holland en vanaf inedio 2005 ook
voor Noord-Brabant. Volgens X-S2 ondervindt in Nederland llolo van de bevolking een significante
functiebeperking, zoals een probleem met lopen, het zich zonder hulp niet kunnen aankleden of wassen,
doofheid of geheugenverlies. De oorzaken kunnen zeer verschillend zijn: een verkeersongeval, een
chronische ziekte, het temilnale stadium van een ziekte als kanker of aids, een beroerte, een aangeboren
afwijking en veroudering. Dankzij de toegenomen welvaart en door verbeterde behandelmogelijkheden
neemt de gemiddelde leeftijd van mensen geleidelijk toe, ook van degenen met functiebeperkingen.
Hierdoor zal het aandeel van mensen met beperkingen meer dan evenredig toenemen. Functiebeperkingen
bedreigen de zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde. De kwaliteit van leven is in het geding.
`Redzaamheid' wordt in Nederland voor het eerst gebruikt door de pedagogen Speth en Van den Hoven3s
Inmiddels ruim dertig jaar geleden introduceerden zij binnen het speciaal onderwijs, als richtlijn voor
behandelingsprogramma's, de doelen `lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele redzaamheid'. Het
begrip `zelfredzaamheid' wordt veel gebruikt in de revalidatie. Revalidatie is gericht op het voorkomen
van handicaps en op herstel en behoud van de zelfredzaamheid door functiebeperkingen terug te dringen
of te compenseren. Dat gebeurt met uiteenlopende middelen: [rainen, het ontwikkelen van
compensatiemechanismen, het leren gebruiken van prothesen en andere hulpmiddelen enz.

Zelfstandigheid
Door onder meer het IWZ ( Innova[ieprogramma Wonen en Zorg, onderdeel van het Nederlands Ins[ituut
voor Zorg en Welzijn) word[ gesproken over `zelfstandigheid'. Het IWZ begeleidt bijvoorbeeld een
onderzoek naar de noodzakelijke sociale condities (mantelzorg, vrijwilligerswerk) voor het behoud van de
zelfstandigheid van ouderen en mensen met beperkingen in zorgvriendelijke wijken en kleinschalige

~ Zie voor meer informatie: http:llwww.x-s2.n1.
35 Speth, L. en M. van den Hoven (1977, p. 22).
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woonvormen3ó. Het IWZ beschrijft niet wat inhoudelijk onder zelfstandigheid verstaan wordt. Het NGI,
Platform voor ICT-professionals37 geeft wel een definitie van zelfstandigheid: "in staat zijn taken te
vervullen en doelen te bereiken zonder de hulp van anderen". Maar de definitie van het NGI is gericht op
zelfstandigheid ten aanzien van 'werken' en niet gerich[ op zelfstandigheid met betrekking tot wonen.

Ondersteunen van zelfstandig wonen
Het ondersteunen van zelfstandig wonen kan gebeuren op vele manieren, bijvoorbeeld door
levensloopbestendig te bouwen, professionele hulp in te schakelen, gebruik te maken van informele zorg
of door de inzet van technische hulpmiddelen'a. Vanzelfsprekend is de tcepassing van moderne
technieken in de woning aan grenzen gebonden. Van der Hyden en Vlaskamp39 zeggen hierover: "Als de
`regie over het eigen leven' als criterium voor zelfstandig wonen wordt genomen, worden de grenzen
zichtbaar: daaz waar de regie in hoge mate wordt overgenomen door de zorg ert~of de techniek houdt het
zelfstandig wonen op. Techniek kan de regie over het eigen leven ook in positieve vorm beïnvloeden en
activiteiten ondersteunen die anders niet zelfstandig mogelijk zouden zijn geweest. Het openen van een
raam, een douche nemen, de trap gebruiken, al deze activiteiten kunnen door middel van technische
voorzieningen ondersteund worden. De informatietechnologie in samenhang met sociale alarmering
signaleert als er iets mis is met de bewoner. De informatietechnologie kan door ingebouwde intelligentie
ook aangewend worden om de regie zelf te ondersteunen" Als een van de belangrijkste aanbevelingen
stelt Van Kammen~ - weliswaar in verband met de mogelijkheden van technologie voor palliatieve zorg
in de terminale fase, maar dat geldt mijns inziens ook in het algemeen: "Er zou een instrument [J.V.: of
`instrumenten'] ontwikkeld kunnen worden dat hulpverleners gebruiken om hulpvragen te relateren aan
[echnische mogelijkheden." Aan de ontwikkeling van dergelijke instrumenten bestaat in de praktijk grote
behoefte.

Informatie- en communicatietechnologie
In navolging van de Wereldbank wordt voor ICT een brede definitie gehanteerd: alle technologie
(hardware, softwaze, netwerken en media) gebruikt voor de verzameling, opslag, bewerking, doorgifte en
presentatie van data, beeld en geluid in gedematerialiseerde vorma'. Hieronder vallen dus naast computer
en intemet ook bi~jvoorbeeld mobiele telefoon en alle ingebouwde (embedded) software in allerlei
apparaten. Steyaert z wijs[ erop dat een tachtigjarige burger levend in de huidige informatiesamenleving
voorafgaand aan de komst van pc en interne[ reeds drie technische innovaties heeft meegemaakt:
telefoon, auto en televisie. Domotica, ook wel woonhuisautoma[isering genoemd, is als `woon-ICT'
slechts een van de onderdelen van ICT.

Domotica
In Nederland is Van der Leeuw bij diverse publicaties over domotica betrokken. In zijn recente bijdrage
aan `Surfende Senioren' ncemt Van der Leeuw43 drie onderscheidende kenmerken van domotica:

- Woninggebonden technologieën die mensen meer zelfredzaam maken, waardoor zij langer
zelfstandig kunnen wonen. Persoonsgebonden hulpmiddelen, bijvoorbeeld een rollator, vallen
hierbuiten.

- Toepassing van hoogtechnologielelektronica, ter onderscheiding van woninggebonden
aanpassingen als een traplift of lichtbel voor doven.

- Integratie van verschillende technische sys[emen. Door de koppeling van [echnologieën van diverse
leveranciers ontstaan functies die anders niet mogelijk waren geweest. Een voorbeeld van een
dergelijke functie is `inactiviteitsmeting'.

~ Zie: http:llwww.iwz.nl.
37 Zie: httpalwww.ises.nUICEICompetentieslPersoonlijkelpcEl.htm.
3a Zie voor een overzicht van ca. 15.000 technische hulpmiddelen voor gehandicapten en ouderen de digitale
catalogus `Techhulp'. Deze hulpmiddelenwijzer is met behulp van Europese subsidies samengesteld door het iRV
Hcensbroek en wordt gedistribueerd door NIZW te Utrecht.
39 Van der Hyden, J. en F. Vlaskamp in: Van Kammen, J. van (2002, p. 231).
~ Van Kammen, J. van (2002, p. 311)
a' World Bank Group (2002, 2003), zie httoalinfo.worldbank.orE.
az Steyaert, l. (2004, p. 34).
43 Van der Leeuw, J. in: Steyaert, J. (2004, p. 93).
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Aanbodgericht en vraaggericht werken
Bij aanbodgericht werken bepaalt het aanbod de mogelijkheden voor de vragers. Bijvoorbeeld tijdens de
kennismakingsbijeenkomsten van huurders in Rundgraafpark te Veldhoven met VieDome begin 2005
krijgen de tcekomstige bewoners van thuiszorgorganisatie ZuidZorg een basispakket geleverd. Er wordt
gestart met het aanbieden van drie functies: zorgalarmering, brandpreventie en centrale deuropening. Zie
hiervoor in het onderzoeksgedeelte par. 8.3.2.1, de beschrijving van de eerste case `VieDome in
Rundgraafpark'.

Tegenover aanbodgericht werken staat `vraagsturing' en - in mindere mate -`vraaggerichtheid'. Een
voorbeeld van vraaggerichtheid wordt in de tweede case `Eigen huis en techniek' gegeven. Dcel van dit
project is het voor groepen gebruikers (senioren en mensen met specifieke beperkingen) bepalen van
kansrijke ICT-services die nodig zijn om zelfstandig te wonen en de voorwaarden om deze moderne
technieken te gebruiken. Een uitvoerige beschrijving treft u aan in par. 8.3.2.2.
Vraaggericht werken komt in de zorgsector steeds vaker voor en wordt door Garretsen~ omschreven als
zorg waarbij de vragen en verwachtingen van de klant worden begrepen en de basis vormen voor de te
leveren zorg. Om vraaggericht te kunnen werken heeft een organisatie of, in het geval van
meerpartijensamenwerking, hebben organisaties goed inzich[ nodig in de wensen van de klant. Een
belangrijk vraagstuk ligt op het gebied van de vertaling van de wensen van de klant c.q. klantengroep in
een te leveren product ofdienst.

Ook Rijckmans, Garretsen, Bongers en Van de Goor45 zien vraaggerichtheid en vraagsturing als
sleutelbegrippen in het innovatieve denken over ( gezondheids)zorg, welzijn en wonen. Het omslagpunt
betreffende de methode van benadering in de gezondheidszorg - van een aanbodgestuurde naar een
vraaggestuurde - vond in Nededand plaats in de tweede helft van de jaren tachtig, me[ het advies van de
commissie Dekker als startpunt ( zie par. 2.5.2.9 voor een illustratie in de thuiszorg). Met de invoering van
het persoonsgebonden budget, mede dankzij de pleidooien hiervoor van de Gehandicaptenraad, kregen de
begrippen vraaggerichtheid en vraagsturing extra aandacht.

Om de betekenis van de begrippen vraaggerichtheid en vraagsturing te verhelderen voeren de bij Tranzo
aan de Universiteit van Tilburg werkzame auteurs een literatuuronderzoek uit. Er wordt een fundamenteel
verschil geconstateerd tussen de wijze waarop beide concepten invulling krijgen. Rijckmans e.a. maken
een duidelijk onderscheid tussen beide begrippen: "In het geval van vraaggerichtheid stuurt het aanbod de
vraag, waarbij in het samenstellen van het aanbod de vraag wel wordt meegenomen. De bereidheid om
tegemoet te komen aan de behceften van de zorgvrager gebeurt met name vanuit een professioneel
perspectief; de zorgaanbieder is en blijft de expert.
In het geval van vraagsturing wordt het aanbod gestuurd door de vraag (met andere woorden: de vraag
stuurt het aanbod), waarbij de keuzevrijheid voor de zorgvrager als centraal element wordt gesteld en de
klant zelf de financiële middelen in handen heeft (of ontvangt) om dit te bewerkstelligen. De markt wordt
meer bezien vanuit een bestuurlijk perspectief, waarin de hiërarchische en budgetgestuurde benadering
plaats moet maken voor een meer decentrale consumentgerichte benadering. Daarnaast legt men de
nadruk op het individuele karakter van de vraag. Men veronderstelt dat de zorgvrager als enige
ervaringsdeskundige is en in staat is om de voor hem relevante afwegingen te maken."
In deze dissertatie wordt het onderscheid tussen vraaggerichtheid en vraagsturing aangehouden zoals dat
gemaakt is in de omschrijving van Rijckmans e.a., tenzij het een aanhaling van andere auteurs betreft.

~ Garretsen, H. (2001).as Rijckmans, M., Garretsen, H., Bongers, I en L. van de Goor (2002).
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2.3 Action research

Inleiding
Action research, in het Nederlands 'actieonderzoek'genoemd zal in deze dissertatie uitvoerig beschreven
wordenab.
Burgers vormen in het proces van vermaatschappelijking het middelpunt. Actieonderzcek maakt
onderzcek hiernaar mogelijk. Mensen met en zonder zorgvragen, die zelfstandig in een wijk wonen of
blijven wonen, zijn bij uitstek deskundig. In het actieonderzoek worden zij als `experts' uitgenodigd deel
te nemen aan het gezamenlijke proces van betekeniscreatie.

Actieonderzoek wordt als methodologie vaak toegepast als verandering c.q. ontwikkeling het dcel is,
onder meer bij organisatieverandering. Organisatieontwikkeling gedicteerd door externe krachten of van
bovenaf blijkt minder kans van slagen te hebben dan verbetering die van binnenuit komt en bottom-up
verloopta'. In veel gevallen verdient het de voorkeur om cross-functionele teams diepgewortelde
organisationele kwesties aan te laten pakken met behulp van terugkerende cycli van actie en reflectieas
Het betreft dan sociaal onderzoek door een team dat bestaat uit een professionele actieonderzoeker en
organisatie- of gemeenschapsleden die hun situatie proberen te verbeteren49. De professional kan zowel
`outsider' als `insider' zijn. Persoonlijk spreken mij vooral actieonderzoeken aan die door insiders zijn
uitgevoerd, door mensen die zaken exploreren die van fundamentee] belang zijn voor hun eigen leven en
dat van de professionele praktijks". De onderzoeken in de bestudeerde dissertaties zijn hiervan goede
voorbeelden.

De verkennende fase levert sleutelpublicaties op over action reseazch. Dick51 geeft antwoord op een
aantal vragen die de actieonderzoeker in zijn dissertatietraject ontmoet. Een uitstekend overzicht van
action research bieden Reason en BradburysZ. Het omvangrijke handboek bestaat uit vijfenveertig
artikelen in vier delen: Groundings, Practices, Exemplars en Skills. De term `actieonderzoek' beschrijft
een familie van ondetzoeksaanpakken, die participatief zijn, gevestigd in ervaringen en actiegeoriënteerd.
Participatief actieonderzoek zal in een aparte paragraaf uitgewerkt worden.

Action research is gebruikt in een aantal recente dissertaties. Op advies van prof. dr. J.B. Rijsman wordt
eerst de omvangrijke studie van Van Doorn en Spierings53 bestudeerd, vervolgens de dissertatie van
Verlinde en Luijten ~a en ten slotte de dissertatie van Gcedeess. Na diverse gesprekken met mijn
promotor en overleg met een aantal van zijn promovendi is in deze dissertatie voor action research als
paradigma en voor participatief actieonderzcek als methode gekozen.

Actieonderzoek in recente dissertaties
Van Doorn en Spierings onderzoeken de consequen[ies van introductie in de civiele bouw van
kwaliteitszorg gebaseerd op de standaard ISO-9000. Zowel de beleving van partijen als de concrete
manier van samenwerken zijn onderzocht. De methodologie van onderzoek is actieonderzoek. Hun
bevindingen zijn van groot belang voor mijn dissertatie. Met beide promovendi is uitvoerig van
gedachten gewisseld. Op woensdag 26 september 2001 is de openbare verdediging gevolgd in de aula
van de Universiteit van Tilburg. Het prcefschrift van Van Doorn en Spierings is diepgaand bestudeerd.

ab Leeswijzer: Voor sommigen wellicht te uitvcerig. Lezers die reeds met actieonderzoek bekend zijn kunnen de
beschrijving overslaan of globaal doornemen. Hetzelfde leesadvies geldt de paragrafen over Appreciative inquiry
(par. 2.4) en over Sociaal constructionisme (par. 2.5.1). Deze teksten zijn relevant voor degenen die actieonderzcek,
a~preciative inquiry en sociaal constructionisme willen doorgronden.
a Simson, S. (2000, p. 148-162).
48 Dickens, L. and K. Watkins (1999, p. 127-140).
49 Greenwood, D., Levin, M. and A. Feldman (1998, p. 274).
so Coghlan, D. (2001, p. 49-61).
51 Dick, B. (2003, p. 94).
52 Reason, P. and H. Bradbury (2002, p. 468).
53 Doorn, B. van en P. Spierings (2001, p. 887).
~a Verlinde, V. en J. Luijten (2002, p. 514).
ss Gcedee, J. (2003, p. 202).
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Een uitstekende aanvulling op het gedachtegoed van Van Doorn en Spierings biedt het proefschrift van
Verlinde en Luijten ( 2002). Sociaal construc[ionisme vormt voor beide actieonderzcekers het
`intellectuele kompas'. Zingeving blijkt de sleutelfactor te zijn zowel in veranderingsprocessen van de
Vereniaing van Vlaamse Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) als bij de
Nederlandse Politie.

De dissertatie van Goedee behandelt het implementeren van veranderingen binnen bancaire organisaties.
Een complexe zaak, want een derde van de integraties en twee derde van de overnames mislukt compleet.
Volgens Gcedee gaan de mees[e definities van implementeren over het realiseren van concrete resultaten
(`wat'). Goedee omschrijft implementeren als `het produceren, creëren en organiseren van
contextafhankelijke werkelijkheid'. In zijn definitie wil hij ook aandacht schenken aan het `hoe' van
implementeren. Hierdoor word[ benadrukt da[ implemen[eren gericht is op de mate waarin mensen
gemotiveerd zijn hun weerstand tegen verandering te overwinnen.
Met behulp van appreciative inquiry worden interviews onder managers afgenomen. De interviews
hadden tot dcel claims (gunstige uitingen), concerns (uitingen van bezorgdheid), issues (onderwerpen
waarover verschil van mening bestaat) van respondenten te achterhalen en te analyseren. Claims, concerns
en issues van stakeholders vormen het uitgangspunt voor implementatie. Door hiernaar in de startfase op
zcek te gaan wordt als het ware een gemeenschappelijke werkelijkheid gecreëerd waarin stakeholders
elkaar beter leren begrijpen. In de interviews van de sleutelpersonen betrokken bij de ontwikkeling en
implementatie van VieDome en CamCare is uitvoerig geïnformeerd naar de claims, concerns en issues
(zie het relevantieonderzoek in deel III).

Foundingfather
Volgens Van Doom en Spierings ligt aan de basis van action research de visie van Kurt Lewin, een van
de grondleggers van de sociale psychologie. Lewin (1935) bestudeerde menselijk gedrag als resultante
van de wisselwerking tussen individu en omgeving. Als hoofddoel van sociaal-wetenschappelijk
onderzcek ziet Lewin het leveren van een bijdrage aan de maatschappij.

Lewin: Action research aims to contribute both to the practical concern of people in an immediate
problematic situation and to the goals of social science by joint collaboration within a mutually accepted
ethicalframework.

Lewin voert vanaf 1940 sociaal-technische experimenten op het Tavistock Institute uit. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werkt hij samen met cultureel antropologe Margret Mead in onderzoek gericht op
het beïnvloeden van burgers in hun consumptie van voedsel dat op de bon is. In de eerste
experimen[enreeks worden experts gebruikt om aan een groep huisvrouwen uit te leggen dat het beter is
hun kookgedrag te veranderen. Vervolgens krijgt een tweede groep huisvrouwen gelegenheid te
discussiëren over het probleem van gerantsceneerde consumptie. De laatste, participatieve, aanpak van
gedragsverandering blijkt veel beter aan te slaan.
Belangrijk voor Lewin is niet het begrijpen van de wereld maar het veranderen ervan. Volgens Lewin kun
je bijvoorbeeld een organisatie niet doorgronden tenzij je probeert de organisatie te veranderensb. Tijdens
het observeren van dynamische processen bevestigt of verwerpt de onderzoeker continu zijn
geformuleerde en geherformuleerde hypothesen over de werkelijkheid.

Actieonderzoek kan niet teruggevoerd worden op een enkele persoon5~. De Amerikaanse filosoof John
Dewey wordt vaak genoemd als pleitbezorger voor het inzetten van wetenschap om sociale problemen
aan te pakken. Dewey bekommert zich onder meer om onderwijsdemocra[isering. Onderwijs is in zijn
ogen een `samenwerkingsproces' waarin studenten hypothesen formuleren die zij tes[en in de praktijk.
Actieonderzoek wordt ook genoemd door John Collier, die onafhankelijk van Lewin en Dewey werkt.
Collier voert het commissariaat voor Amerikaanse indiaanse zaken in de periode 1933-1945. Hij past de

~ Later neemt ontwikkelingssocioloog Paulo Freire dit axioma letterlijk in zijn werk gericht op `bevrijding van
onderdrukten'.
s' Pasmore, W. (2002, p. 38-47).
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term actieonderzoek tce in zijn werk om rassenrelaties te verbeteren tussen blanke en oorspronkelijke
Amerikanen. Problemen in etnische relaties, zo redeneert Collier, kunnen niet worden overwonnen door
wetgevende besluiten. In plaats daarvan is een programma nodig van collaborerend onderzoek
(`collaborerend' in de zin van `samenwerkend'), waarin vertegenwoordigers van de partijen zelf
participeren om tot geaccepteerde oplossingen te komen.

Doel
Actieonderzoek heeft een tweeledig doel: `onderzoek' en `actie'. Onderzoek geeft onderzceker en cliënten
begrip van het sociale systeem en mogel~jkheden tot verbetering. Actieonderzoek richt zich met name op
relationele en reflectieve kennis. Torbert g vult aan dat alle actie in wezen onderzoek betekent en dat het
omgekeerd bij alle onderzoek in essentie ook gaat om actie. Epistemologische59 fundering van
actieonderzoek ligt enerzijds in de systeemtheorie (waarin de wereld wordt gezien als een samengaan van
interacterende systemen en processen) en anderzijds in de pragmatische filosofie (een democratische vorm
van voortdurende sociale actie, waarin denken en actie onlosmakelijk verbonden zijn).

Modernisme en postmodernisme
Wetenschappelijk onderzoek in het Westen is veelal gestoeld op het positivisme, waarin geest en
werkelijkheid gescheiden zijn. Het positivisme valt als stroming onder het modernisme, gebaseerd op de
metafoor van lineaire vooruitgang, absolute waarheid en rationele planning. De bruikbaarheid van het
positivisme in de praktijk valt echter tegen. In het postmoderne perspectief is objectieve kennis niet
mogelijk, omdat de onderzoeker onderdeel is van de wereld die hij onderzoekt.

Ontologie, epistemologie en methodologie
- De ontologie (of zijnsleer) richt zich op de vraag: Wat is de aard van de werkelijkheid? Binnen de

modernistische opvatting wordt van een objectieve werkelijkheid uitgegaan. Voor de postmodetne
opvatting bestaat het subjectieve werkelijkheidsbeeld. Volgens de fenomenologie kan de mens van
de werkelijkheid slechts dat deel kennen dat binnen het waamemingsproces ligt. De werkelijkheid
wordt als het ware door de mens geconstrueerd op basis van zijn selectieve waarneming. Het
referentiekader van begrijpen wordt gevormd door de interactie met anderen. Als postmodeme
wetenschapper zal ik de werkelijkheid niet als op zichzelf staand verschijnsel beschouwen, maar als
voortkomend uit een proces van sociaal construeren waarbij de mogelijkheid openstaat dat er
meerdere werkelijkheden aanwezig zijn.

De epistemologie richt zich op de vraag: Hoe kunnen wij de werkelijkheid kennen? Daarbij gaat het
modernisme uit van wetmatigheden die formuleren waarom bepaald menselijk gedrag noodzakelijk
is. Het postmodernisme daarentegen gaat uit van intenties, idealen en waarden van de mens die als
basis van het handelen gelden. Het zal trachten te begrijpen hoe het mogelijk is dat dit gedrag
ontstaat. De aandacht is gericht op het zoeken naar variëteit. Betekenis kent de mens toe nadat de
handeling is uitgevoerd. Als onderzoeker zal ik niet de door het modernisme bepleite
onafhankelijke positie innemen. In deze dissertatie zal het gedrag worden geïn[erpreteerd door
middel van het zich verplaatsen in het object van onderzoek, om zo intenties te kunnen
identificeren.

De methodologie richt zich op de vraag: Hoe komen wij tot kennis? Het modernisme komt tot
kennis vanui[ het deductief nomologisch model, gericht op het ontdekken van universeel geldige
generalisa[ies. In het postmodernisme is betekenis aan tijd en plaats gebonden. Postmodemisten
volgen de methode van hermeneutische interpretatie. Dat wil zeggen dat menselijk handelen wordt
begrepen vanuit de sociale contex[ - een zoekproces met de taal als drager. De constructie van
werkelijkheden gebeurt op basis van interactie, analyse, kritiek, reflectie en herinterpretatie. In het
sociaal constructionisme is het uitgangspunt dat meerdere dimensies van de werkelijkheid steeds
tegelijkertijd aanwezig zijn. Variëteit wordt gezien als voorwaarde voor verandering. Essentieel is
het aangaan van een dialoog met het dcel verschillende meningen en werelden te leren kennen.

sa Torbert, W. (2002, p. 250).
S9 Epistemologie richt zich op de vraag hce wij de werkelijkheid kunnen kennen.
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Re[atie tussen theorie en praktijk
Voorstanders van actieonderzcek geven aan dat louter theoretische kennis weinig potentie heeft om
verandering te creëren. Er bestaat behoefte aan een meer complex samenspel tussen kennis en praktijk. De
relatie tussen theorie en praktijk kan gezien worden als drie verschillende, interdependente dialogen. In
het Frans spreekt men van `discourse' (dat naast dialoog ook meerspraak kan omva[ten). Een dialoog over
theorie, een dialoog over praktijk en een bemiddelende (mediërende) dialoog over de verbinding van
theorie en praktijk. Het faciliteren van de dialoog schept ruimte voor het onderzoeken van meerdere
perspectieven~. In het algemeen gesproken vindt er ook een verschuiving plaats van een theorie-gedreven
aanpak naar een praktijk-gedreven benaderingó1. Er worden steeds meer vragen gesteld bij het idee van
wetenschap als waarheid, die doorgegeven wordt als een cumulatief, lineair complex van bevestigde
regels en absolute wetten. In plaats hiervan wordt wetenschap sociaal geconstrueerd. Academische
kenniscumulatie en de kennis van praktijkwerkers vormen het richtinggevend kader voor participatorisch
actieonderzoek (PAR)62.

Actieonderzoek en de universitaire wereld
In Zweden is in 1997 aan instituten voor hoger en wetenschappelijk onderwijs bij wet een derde taak
opgelegd: zich verbinden en samenwerken met praktijkmensen ui[ lokale gemeenschappen in de
omgeving van de universiteit om ontwikkelingsprocessen te ondersteunenó3. Deze derde taak werd
toegevoegd aan de beide bestaande: onderwijs en onderzoek. De verwachting is dat in Zweden kansen
ontstaan voor actieonderzoek in een gezamenlijk kennisvormingsproces.

Het tot stand brengen van een verbinding tussen theorie en praktijk is geen sinecure. Ondanks de
gewenste postmoderne aanwlling op het positivisme slagen medewerkers van de universiteit er maar
mceizaam in hun wetenschappelijke toren te verlaten. Trekkers van maatschappelijk relevante processen
in de praktijk zien het nut van wetenschappelijk onderzoek vaak niet in. Een `fit' tussen de discourse in
het theoretische veld en in het praktijkveld zou gemaakt kunnen worden door `netwerkers'. Naar mijn
mening biedt de meeste kans van slagen het zich vanuit de universiteit of hogeschool aansluiten bij
reflective practitioners, die als intermediairs entree kunnen bieden tot praktijknetwerken. Het verkrijgen
van toegang via `insiders' tot privaat-publieke samenwerkingsverbanden en het werken vanuit een
universiteit als `open' systeem zijn daarbij randvoorwaarden. In Zwitserland zoeken universiteiten en met
name ook hogescholen combinaties met het veld binnen DORE~. De afkorting staat voor DO-Research,
in fei[e voor action research (actieonderzcek). [n minder dan vier jaar heeft zich een uitgebreid netwerk
met een bijbehorend actieonderzoeksprogramma op een zevental gebieden gevormd (lopend van sociale
arbeid tot toegepaste psychologie). Hierbij zijn honderden mensen in tientallen projecten betrokken.
Geen wonder dat prof. Rijsmanó5, als expert daartoe uitgenodigd, in een lovende reactie aangeeft dat in
korte tijd bijzonder veel bereikt is. Volgens Rijsman komt er een nieuwe cultuur op van reflective
practitioners, die onderzoeken en er plezier aan beleven hun kennis (als peers) te delen. Er bestaat grote
behoefte aan in de praktijk toepasbare kennis, die gezamenlijk met gebruikers van die kennis ontwikkeld
wordt. Dit vraagt om onderzcekers die kunnen en willen interacteren met praktijkmensen. [n het
traditionele onderzoek sluiten de rollen van onderzoeker en onderzochte elkaar vaak uit. Gunstige
uitzondering vormen de reeds eerder genoemde academische werkplaatsen van Tranzo. Dit blijkt een
gcede manier te zijn voor universiteitsmedewerkers om hun ivoren toren te verlaten. In de bewoordingen
van prof. Garretsen van Tranzo wordt in de academische werkplaatsen zowel modernistisch als
postmodemistisch werk verricht door zogenaamde `science practitioners' (vergelijkbaar met de reflective
practitioners).

Wat zou de rol van de universitaire wereld in participatorisch actieonderzoek kunnen zijn? In participatief
actieonderzoek wordt geprobeerd samen te werken als co-onderzoekers en co-subjects. Een loffelijk

~ Bradbury, H. (2002, p. 312).
61 Gustavsen, B. (2002, p. 24-25).
6z Fals Borda, O. (2002, p. 29).
63 Brulin, G. (2002, p. 441).
~ DORE (2002, p. 39).
~ Rijsman, J.B. (2003).

24



streven, maar mceilijk te realiseren in de huidige universitaire wereld. Senge en Schramer wijzen erop da[
de universiteit een plaats dreigt te worden waar onderzoek plaatsvindt dat ontkoppeld is van in de praktijk
gevoelde behoeften~. Bovendien leven academici in een kennismarkt en staan zij onder publicatiedruk.
De academische papiermolen produceert een toenemende hoeveelheid artikelen op steeds kleinere
gebieden, hetgeen leidt tot gefragmenteerde kennis. Er wordt zelfs gesproken van `job survival'67. In feite
worden het door universiteit en praktijk uitvoeren van onderzoek en het hierover gezamenlijk publiceren
ontmoedigd. In het geval van een publicatie met meerdere auteurs is het namelijk niet eenvoudig om het
auteurschap tce te wijzen. De universiteit wordt een in zichzelf gekeerd systeem. Er is sprake van
geslotenheid. Er wordt gepubliceerd om het publiceren. `Netwerken' vindt binnen de eigen onderzcekslijn
plaats, niet in verbinding met de praktijk en ook niet gericht op het leveren van een bijdrage aan een
maatschappelijk relevant probleem. Volgens Brulin kunnen we veel van Zweedse universiteiten leren, die
via actieonderzoek netwerken met bedrijven en ins[ellingen. Met name appreciative inquiry en seazch
conference blijken geschikte instrumenten om samenwerkingsprogramma's te ondersteunen.

Senge~ benadrukt de kracht van een lerende gemeenschap als netwerk van samenwerkende practitioners,
consultants en onderzoekers. Het lerende netwerk vormt een kenniscreërend sys[eem rond:

- onderzcek, gericht op kennis delen
- capaciteitsvergroting, zowel van individuen als collectieven en
- praktijk, mensen die samenwerken aan praktische resultaten

Een goed voorbeeld van een dergelijk `lerend netwerk' volgt uit de dissertatie van Martha van Bieneó9
over `Wederkerig leren', waarin zij actieonderzoek uitvoert naar het organiseren van leerondersteuning
van mensen met een verstandelijke beperking én professionals. Het zou naar mijn mening een goede zaak
zijn als er gericht op het zelfstandig wonen en het maatschappelijk participeren door mensen met een
beperking, kenniscreërende systemen worden ingericht. Naar verwachting zullen integrale
zorgleveranciers in de nabije tcekomst in staat zijn aan cliëntgroepen, één compleet serviceaanbod,
wijkgericht te leveren'~. Het is daarom van groot belang om in de expertisecentra van deze
zorgleveranciers lerende ne[werken te vormen. Het dcel hiervan is: bestaande kennis te behouden, te
verdiepen, te onderbouwen, uit te bouwen en nieuwe kennis te creëren'~.

Binnen lerende gemeenschappen is volgens Senge partnership nodig van onderzoekers, consultants en
praktijkmensen. Dat wil zeggen dat men in de genoemde drie beroepspraktijken elkaars dcelen en
behoeften begrijpt en omarmt. Senge noemt als belangrijks[e voorwaarde voor een lerend netwerk: breng
de goede mensen bij elkaar, niet de juiste functies - mensen die werkelijk betrokken zijn (vergelijk de
uitspraak van A. de Saint Exupéry).

`Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen
mensen bij elkaar om hout aan te slepen,
werktekeningen te maken, taken te verdelen
en het werk te delen,
... Maar leer de mensen te verlangen naar
de eindeloze zee.'

A.de Saint Exupéry

~ Senge, P. and O. Schazmer (2002, p. 238).
67 Hall, B. (2002, p. 177).
~ Senge, P. and O. Scharmer (2002, p. 240).
69 Biene, M. van (2005).
~o Zie bijvoorbeeld de uitwerking van de visie van Amazant, een gote dienstverlener aan mensen met een beperking
in Midden- en West-Brabant, op www.amarant.nl
'~ In een interview geefr mevrouw H. van den Eijnden, integraal manager wonen en zorg Tradinova, aan dat haar
organisatie dit doel in de naam verbeeldt. Tradinova: kennisbundeling gebaseerd op 'traditie' en `innovatie'.
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Lewins model over verandering
Lewin beschouwt verandering als modificatie van krachten die een systeem stabiel houden. Er ontstaat
een `quasi-sta[ionair evenwicht' als resultante van status-quo handhavende en veranderende krach[en. Een
teamresultaat bijvoorbeeld kan jaren gelijk blijven, omdat de groepsnormen die dat niveau handhaven
equivalent zijn aan de druk van de [eamleider om naar hogere niveaus op te schuiven. Het teamresultaa[
kan worden verhoogd door enerzijds grcepsnormen te veranderen om een hogere performance te
ondersteunen of anderzijds door het verhogen van de druk van de teamleider om op een hoger niveau te
presteren. Volgens Lewin bestaat dit veranderingsproces uit drie fasen:
1. Unfreezing: de eerste fase houdt veelal het verminderen in van die krachten die het organisatiegedrag
op he[ huidige niveau handhaven.
2. Moving: in een vervolgfase verschuift het gedrag van een organisatie of individu naar een nieuw
niveau, bijvoorbeeld door nieuw gedrag te ontwikkelen.
3. Refreezing: in de laatste fase vindt stabilisering van de organisatie plaats, in een nieuw
evenwichtsstadium.

Het actieonderzoeksmodel
Actieonderzoek richt zich op geplande verandering als iteratief cyclisch proces van onderzoek en actie,
waarbij onderzoek van de organisatie informatie levert voor gerichte actie. Er worden door Cummings en
Worley, gekoppeld aan Lewins fasen, acht stappen onderscheiden.

Unfreezing
1. Probleem identificeren. Dit gebeurt vaak door een sleutelfiguur.
2. Consulteren van een gedragswetenschappelijke expert.
3. Data verzamelen en een eerste diagnose stellen, door middel van in[erviewen, het observeren van

processen, het afnemen van vragenlijsten en het verzamelen van organisationele prestatiecriteria.
4. Feedback vragen aan een groep sleutelfiguren, waaronder klanten.

Moving
5. Stellen van een gezamenlijke diagnose vanuit het gedeelde referentieframe.
6. Plannen van gezamenlijke actie.
7. Uitvoeren van acties, gericht op daadwerkelijke verandering van de oude organisa[ietoestand naar een

nieuw niveau.
8. Data verzamelen na de acties en deze data terugkoppelen naar de feedbackgroep uit stap 4.

Refreezing
Er wordt een nieuw stadium bereikt van quasi-stationair evenwicht.

Actieonderzoek en systeemdenken
Volgens Chisholm'2 herinnert het systeemdenken onderzoekers eraan dat zij wel het bestaan ín al zijn
aspecten kunnen onderzoeken, maar het geheel niet zullen leren kennen. Systeemdenken kan een
uitgangspunt vorrnen voor actieonderzoek, door actie te verbreden en onderzcek te verdiepen. In het
gezamenlijke constructieproces van betekenis speelt systeemdenken een belangrijke rol, omdat er
rekening wordt gehouden met onze ervaringen in de wereld als systeem. Het systeemdenken komt ook
terug in de `actiewetenschap' van Friedman73: "Action science is a form of social practice which
integrates both the production and use of knowledge for the purpose of promoting learning with and
among individuals and systems whose work is characterized by uniqueness, uncertainty and instability."

Dialoog
Reason ziet respectvol luisteren als essentie van het in dialoog treden. Hierdoor kunnen wij begrip en
inzicht verwerven. Het is belangrijk om te leren hoe anderen een bepaalde kwestie, waarin wij zelf ook
een positie innemen, zien. Een voorbeeld. Hce beschouwen mensen met een handicap hun beperking en
welke invlced oefenen anderen hierop uit? Het `leren' houdt ook het verkennen van onderliggende

n Chisholm, R. (2002, p. 324).
73 Friedman, V. (2002, p. 159).
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assumpties in en van de manier waarop die assumpties met elkaaz zijn verbonden. Op deze wijze krijgen
deelnemers aan de dialoog zicht op alternatieven om een andersoortige relatie te construeren, die ideeën
over goedlfout, over beterlslechter, losser maakt (door Lewin `unfreezing' genoemd). Er ontstaan
mogelijkheden tot verschuiving. Verandering ontstaat door het verschuiven van processen die
`hiërarchie' ( in de zin van 'macht over' ) construeren naar relaties die `verschillend maar gelijk' zijn. Het
in dialoog treden is essentieel om gelijkwaardigheid te bereiken en onderzochten macht te geven om te
handelen (empowerrnent). Actieonderzcek probeert actie en reflectie bij elkaar te brengen, in theorie en
praktijk, om praktische oplossingen te vinden voor wezenlijke problemen van mensen. Taal is daarbij
belangrijk. Volgens sociaal constructionisten bestaat er geen kennis zonder taal. Kennis is een sociaal
construct. Deze uitgangspunten blijken bruikbaar om verandering te begrijpen en te sturen.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de verschuiving van medisch naar sociaal model in de begeleiding van
verstandelijk gehandicapten of in het stoppen van de behandeling met elektroshocks van psychiatrische
patiënten". Het valt buiten het onderwerp van deze dissertatie, maar praktische toepassingen vinden
vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw onder meer plaats in de vernieuwing van het onderwijs
(Illich'S) en het denken over leren (Reimer~b), in community development studies (Freire"), in theorieën
over persoonlijkheidsontwikkeling en op therapiegebied (Rogers78).

Onderzoekers zijn onajhankelijk en betrokken
Onderzcek in een levende organisatie is geen klinische beschouwing op afstand, het is interventie.
Volgens Lewin dient dit ingrijpen zorgzaam te gebeuren. In het Engels wordt hiervoor de term `caring'
gebruikt. De onderzoekers zijn zowel onajhankelijk a1s betrokken. Caring is een sleutelbegrip in
actieonderzcek. Caring betekent betrokkenheid, niet in de zin van partijdigheid, maar in de zin van het
hebben van een partijonafhankelijke zorg voor het totale probleemveld. Volgens Van Doorn en Spierings
is deze caring manier van probleemaanpak door het beroepsveld in hun onderzoek herkend en erkend. De
medewerking die zij kregen en die onmisbaar was om een dergelijk onderzcek te laten slagen was, in
vergelijking met reguliere sociale onderzoeken, ongekend groot.

Op het gebied van vermaatschappelijking van zorg zal onderzoek nodig zijn onder mensen met een
beperking die evaring hebben met zelfs[andig wonen in de wijk. Welke betekenis heeft zelfstandig
wonen voor hen? Van welke modeme [echnieken kunnen zij gebruikmaken? Voor dergelijk
actieonderzoek is medewerking van respondenten essentieel. Een onafhankelijke onderzcekshouding van
betrokken onderzcekers kan daarvoor zorgen. Interactie tussen onderzoeker en onderzoekssubject kan
een bedreiging vormen voor de wetenschappelijkheid. Critici vragen zich af of de verkregen kennis
voldoet aan de wetenschappelijke eisen van betrouwbaarheid en geldigheid. De algemene richting van de
kritiek word[ duidelijk. Actieonderzoek waardeert responsiviteit boven repliceerbaarheid. Gebrek aan
generaliseerbaarheid van de resultaten, soms externe validiteit genoemd, is dan ook de belangrijkste
kritiek.

Kernelementen van actieonderzoek
- Contextgebonden. Volgens Greenwood, Levin en Feldman79 zoekt actieonderzcek een oplossing

voor levensechte problemen, die in een lokale situatie bestaan.
- Cyclisch proces. Intentie (of planning) gaat aan actie vooraf en feedback (kritiek of reflectie) volgt.

De onderzoeksvraag is, in verhouding tot bijvoorbeeld experimenteel onderzoek, aan het begin
veelal in zekere mate `vaag' geformuleerd. Hierdoor kan rekening worden gehouden met behceften
en wensen van cliënten. Door in een spiraalvomug proces zowel vraag als methoden te verfijnen,

~" Zie de film `One tlew over the cuckoo's nest' ( 1963) naar het gelijknamige bcek van Ken Kesey en boeken van
Robert Laing, Thomas Szasz, Erving Goffman en Michel Foucault.
~s IDich, L (1974).
76 Reimer, E. (1973).
~~ Freire, P. (1974).
~g Rogers, C. (1961, 1973, 1975).
~ Greenwood, D., L.evin, M. and A. Feldman (1998, p. 274).
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convergeert de onderzoeker geleidelijk naar precisie. Het gaat om een zogenaamde `hetmeneutische
spiraal', waarbij iedere bocht van de spiraal voortbouwt op de vorige.

- Responsiviteit. Kwalitatief onderzoek geeft de onderzceker meer flexibilitei[ in zijn mogelijkheden
om responsief naar te situa[ie zijn. Het is daarbij belangrijk relaties met veel actoren op te bouwen.

- Participatie. Implicatie hiervan is partnership tussen onderzoeker en cliënten waardoor er een
breder draagvlak gecreëerd (commitment) wordt voor verandering. Participanten en ondetzoekers
cogenereren kennis door collaboratieve communicatie.

- Dialectisch. Er worden meerdere informatiebronnen gebruikt. Alleen overlappende data worden
beschouwd. Als informanten het eens zijn zal in latere cycli de overeenstemming worden getest. Als
informanten het oneens zijn, wordt in latere cycli geprobeerd verschillen van mening te begrijpen.
Verschil in zienswijze wordt als kans gezien.

- Werkbaarheid. Geloofwaardigheid en validiteit van de kennis uit actieonderzoek worden
beoordeeld naar de mate waarin acties problemen oplossen en de controle van participanten over
hun eigen situatie vergroten.

Voordelen van actieonderzoek
Actieonderzoekers geven een aantal voordelen aan:

- (Reflective) practitioners kunnen het als onderdeel van hun normale werkactiviteiten gebruiken. De
cirkelgang van actieonderzoek kan ook gezien worden als de leercirkel van Kolb, die bestaat uit
actie, ervaring, reflectie en planning. Systematische reflectie is een effectieve manier voor
practitioners om te leren. De meeste praktijkmensen leren onbewust. In actieonderzoek vindt
reflectie, bedceld en bewust, plaats.

- Actieonderzoek is `longitudinaal'. Het is ondeaoek na onderzoek, observatie na observatie,
afgewisseld met perioden van reflectie. Uitkomsten van een eerste ronde kunnen worden ingebracht
in een tweede. Daardoor kan een weloverwogen oordeel bereikt worden dat gebaseerd is op de
beschouwing vanuit meerdere perspectieven en verschillende tijdstippen van zowel probleem als
oplossing.

- Een ander voordeel is het creëren van draagvlak voor ontwikkeling. Relevantieonderzoek als
onderdeel van reflectie zorgt vanaf de s[art van het actieonderzoek voor betrokken sleutelfiguren uit
diverse geledingen van de organisatie.

- Met behulp van actieonderzoek is het mogelijk concrete resultaten voor de praktijk te behalen.

Nadelen van actieonderzoek
Door actieonderzoekers worden ook nadelen aangegeven:

- Actieonderzoek is ingewikkelder dan conventioneel onderzoek, omda[ de onderzoeker
verantwoordelijkheid neemt voor zowel verandering als onderzoek.

- Beoordelaars vinden het vaak moeilijk om actieonderzoek op zijn merites te beoordelen.
- Een conventioneel format om de resultaten van actieonderzoek effectief te beschrijven ontbreekt.

In mijn persoonlijke ontwikkeling studeerde ik op drie gebieden van de sociale wetenschappen. Tijdens
mijn sociologiestudie raakte ik bekend met actieonderzoek, dat werd gebruikt in community development
programma's. In mijn psychologiestudie kreeg het experimentele onderzoek de meeste aandach[ en was
voor actieonderzcek minder plaats (wel bijvoorbeeld binnen de psychologie van het leren en in de
ontwikkelingspsychologie). Tijdens mijn studie speciale pedagogiek (onderwijs aan en opvceding van
doven) zorgde actieonderzoek voor het onderliggende kader~.

~ Zie hiervoor onder meer de `reflecterende mcedertaalmethode' voor het onderwijs aan en de opvoeding van dove
kinderen, zoals uitvcerig beschreven door Uden, A. van (1977, 1982 en 1989) en Broesterhuizen, M. (1992).
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Participatorisch actieonderzoek

Praktijkvoorbeeld
Lewisa~ is werkzaam op het Highlander Research and Education Center in New Market, Tennessee, USA.
Zij beschrijft hoe volwasseneneducatie samen kan gaan met participatorisch actieonderzoek in de
ondersteuning van cursisten uit de mijnwerkersgemeenschap Bumpass Cove in het berggebied van
Tennessee. Veel van de mannen werkten in de zink- en magnesiummijn, tot de mijn in 1961 wordt
gesloten. Nadat de mijnschachten zijn gevuld met `huishoudafval' krijgen bewoners die aan de kreek en
de hierop uitkomende rivier wonen, lichamelijke klachten. Na diverse metingen door `wetenschappelijke
experts' is er volgens autoriteiten niets aan de hand. Als bewoners hun bezorgdheden (in termen van
Goedee `concems') met elkaar delen, ontstaat het idee om zelf op onderzoek uit te gaan. Cursisten
volwasseneneducatie vragen het Highlander-centrum om ondersteuning. Men ontdekt giftige chemicaliën
in de gestorte vaten. Deze ontdekking maakt bij bewoner-onderzoekers energie los om het illegaal storten
te dcen stoppen. Volgens Lewis is het van het grootste belang om de lokale kennis te gebruiken en een
verbinding aan te gaan met mensen die over bepaalde zaken daadwerkelijk bezorgd zijn.

Enkele kenmerken van participatorisch actieonderzoek:
- De subject-objecttegenstelling, waarin de ondetzoeker als expert tegenover de onderzochte als

cliënt staat, wordt vermeden. Dit gebeurt door wederzijds respect en waardering als uitgangspunt te
nemen.

- Verklaring van de werkelijkheid vanuit een wetenschappelijke rationaliteit is onvoldoende. Mensen
cocreëren hun werkelijkheid door participatie. Er wordt dan ook, bijvoorbeeld bij een interview,
volledige participatie van de geïnterviewden nagestreefd. Alleen als mensen in een democratisch
proces participeren in de constructie van kennis, krijgt deze kennis voor hen betekenisaz.

- Veel nadruk ligt op ondersteuning. De sociale wetenschap komt op deze manier in een service
verlenende rol. Actieonderzoekers hebben een ondersteunende rol, hun additionele kennis is
supplementair, niet superieur83. In het geval van een proces van organisatieontwikkeling
bijvoorbeeld zijn de medewerkers van de organisatie de werkelijke `experts'.

Hall~ ziet participatorisch onderzoek als een geïntegreerd driearmig proces van sociaal onderzoek,
educatie en actie, gericht op het onders[eunen van mensen met minder macht in de setting van hun
organisatie of samenlevingsverband. De grootste uitdaging voor onderzoekers ligt in het gelijktijdig
verwllen van meerdere rollen, bijvoorbeeld zowel onderzoeker, procesbegeleider als docentas.

Parkab geeft als definitie: "Participatorisch onderzoek is actiegeoriënteerd onderzoek, waarin gewone
mensen behoeften aangeven die zich in hun dagelijks leven voordoen en in dat proces kennis genereren
door te onderzoeken, te organiseren en te mobiliseren." Als wij onze wereld willen verbeteren, is het
belangrijk om onszelf te zien als `agents of change'.

81 Lewis, H. (2002, p. 358).
az Baldwin, M. (2002, p. 289)
s3 Palshaugen, O. (2002, p. 209)
~ Hall, B. (2002, p. 170)
~ McDonagh, J. and D. Coghlan (2002, p. 376)
~ Park, P. (2002, p. 81)
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Dimensies van participatorisch actieonderZOek

Knowledge

Participation

Action ~~ ~ Consciousnessl
Awareness

Gaventa en Cornwall onderscheiden drie dimensies van partici~atorisch onderzoek: knowledge, action en
consciousness, leidend tot het impliciete concept participation en volgens Whitmore en McKee ook tot
empowerment88. Naar mijn mening is het schema aan te vullen met een vierde dimensie: 'readiness'.
Mensen zullen in veel gevallen `klaar' moeten zijn om in actie te komen, of klaar gemaak[ worden om tot
actie over te gaan. Voorafgaand aan readiness speelt `awareness' een rol. Waarschijnlijk komt dit overeen
met wat door Gaventa en Cornwall `consciousness' wordt genoemd. In de onderste driehoek van het
schema gaat het om `empowerment'. De door mij toegevcegde begrippen zijn cursief weergegeven.

Participatorisch actieonderzoek is bovenal onderzoek door praktijkmensen, onderzcek dat zij zélf doen,
En niet iets dat `bij' hen gedaan wordt of `op' hen wordt uitgevoerd. Habermas stelt: "In een inzicht
gevend proces (door Habermas `verlichting' genoemd) kunnen er alleen maar deelnemers zijn." Hiermee
wordt bedoeld dat niet anderen verlichting voor deelnemers kunnen bewerkstelligen.

Levin en Greenwood89 pleiten ervoor dat universiteiten pragmatisch actieonderzoek tot
hoofdonderzceksaanpak maken. Universiteiten worden `lerende organisaties', die de samenleving en de
kwaliteit van leven proberen te verbeteren. Levin en Greenwood concluderen da[ niet alleen de theorieën
de lakmoestest moeten ondergaan van onderhandeling door betrokken partijen, maar de kennis moe[ ook
slagen voor de test om werkbare oplossingen voor levensechte problemen te creëren. De beste kans biedt
het samenstellen van actieonderzoeksteams bestaande ui[ professoren uit verschillende disciplines,
studenten en extetne stakeholders.

Vermaatschappelijking is een veranderingsproces van de eerste orde. Het is zaak niet in de valkuil te
trappen om van achter de beleidstafel aan te geven wat onder vermaatschappelijking van zorg verstaan
wordt. In plaats daarvan zullen mensen met een beperking die momenteel reeds zelfstandig wonen in een
wijk onze gids kunnen zijn. Als experts weten zij precies wat er nodig is en hce daarop adequaat (lokaal,
regionaal en nationaal) ingespeeld kan worden (onder meer wat betreft het noodzakelijke
voorzieningenniveau). In het participatieve onderzcek zullen zij als experts erkend worden. In een
inventarisa[ie worden zij uitgenodigd hun behoeften aan te geven. Daarom is appreciative inquiry nodig
en zal onder meer tijdens focusbijeenkomsten om feedback gevraagd worden.

B7 Gaventa, ]. and A. Comwall (2002, p. 74).
88 Whitmore, E. and C. McKee (2002, p. 396).
89 Levin, M. and D. Greenwood (2002, p. 103).
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Werkwijze participatiefactieonderzoek
Heron en Reason beschrijven participatief actieonderzoek aan de hand van een casus in vier fasen~:

- Fase 1: een grcep co-researchers komt bijeen om een gezamenlijk gevoeld idee of inenselijke
activiteit te exploreren. Overeenstemming wordt bereikt over onderzoeksfocus, ondetzoeksvragen,
instrumenten en procedures om gegevens te verzamelen.

Fase 2: de co-researchers worden co-subjects. Beiden engageren zich in acties waarover zij het eens
zijn, observeren en beschrijven de processen en resultaten van hun acties. Schein vraagt zich in deze
fase af: Worden zij cliënten of blijven zij onderzoekssubjecten91?

Fase 3: de toetssteen van de onderzoeksmethode, waarin openheid kan ontstaan om vrij van
vooroordelen een nieuwe kijk op de werkelijkheid te krijgen, die het begrip verdiept.

Fase 4: de co-researchers delen hun kennis over de verzamelde gegevens. De oorspronkelijke
ideeën worden tegen het licht gehouden. Als resultaat hiervan kunnen ideeën verder ontwikkeld
worden, opnieuw geformuleerd of verworpen. Er ontstaan vragen. Men kan besluiten tot een nieuwe
actieonderzoekscyclus over te gaan.

De fasen worden door de verschillende actieonderzoekers vaak op ongeveer gelijke wijze benoemd.
Chisholm bijvoorbeeld ncemt de fasen in het cyclische proces diagnosticeren, plannen, implementeren,
data verzamelen en analyseren, resultaten bespreken met leden van het systeem, conclusies trekken en een
nieuw actieplan definiëren92. De belangrijke activiteiten in de verschillende fasen zijn93:

- Samenwerken, dat als een rode draad door het hele project loopt
- bezorgdheden (`concerns') identificeren
- prioriteiten stellen en bezorgdhedett~problemen in de praktijk identificeren
- een verbeterplan ontwikkelen
- de effecten observeren in de context van de praktijk
- het reflecteren op en evalueren van deze effecten als basis voor verdere planning
- het ontwikkelen van verdere actieonderzoekscycli

Paradigma, methodologie en methode
Er zullen door de onderzoeker keuzen gemaakt worden op het vlak van paradigma, methodologie en
methode.

- paradigma: actieonderzoek
- methodologie: participatief action reseazch, action science, soft systems methodology, evaluation
- methode: convergent interviewing, Delphi (groot aantal respondenten, meestal per post),

appreciative inquiry, group feedback analysis

In deze dissertatie is gekozen voor actieonderzoek als paradigma, participatief actieonderzoek als
methodologie en appreciative inquiry en group feedback analysis als methoden.

2.4 Appreciative inquiry
De actieonderzoekers Van Doorn en Spierings, Verlinde en Luijten en Goedee gebruiken verschillende
instrumenten: agora-sessie, fact-conference en appreciative inquiry. In de voor u liggende paragraaf
worden deze instrumenten beschreven. Op agora-sessie en fact-conference zal koR worden ingegaan.

~ Heron, J. and P. Reason (2002, p. 180).
91 Schein, E. (2002, p. 228).
~ Chisholm, R. (2002, p. 324).
93 Barrett, P. (2002, p. 295).
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Agora-sessie
De agora-sessie is oniwikkeld als werkwijze om partijen met tegenstrijdige belangen te laten
samenwerken aan een voor alle partijen bevredigende op]ossing van een probleem. In de agora-sessie
wordt een gestructureerde discussie op gang gebracht die knelpun[en zichtbaar maakt. Daarna wordt
gezamenlijk op gestructureerde en creatieve wijze gezocht naar één of ineerdere oplossingen voor het
probleem. In het onderzoek voor deze dissertatie is de probleemoplossende aanpak met behulp van de
agora-sessie minder bruikbaar.

Fact-conference
Meningen en feiten die op diverse plaatsen in het onderzoek naar boven komen, kunnen na inkadering in
de relevante literatuur vertaald worden in stellingen. Deze stellingen zijn samen met enkele open vragen
in een explorerende enquête voor te leggen aan sleutelfiguren. De resultaten kunnen in een eendaagse
bijeenkomst teruggekoppeld worden naar (een vaak groot aantal) respondenten en worden
bediscussieerd. Terugkoppeling van de eerste resultaten naar de geïnterviewden spreekt mij bijzonder
aan. Ook de fact-conference zou in deze dissertatie een bruikbaar instrument kunnen zijn, zeker als het
om een groot aantal betrokkenen zou gaan die gelijktijdig bij elkaar komen voor een een- of tweedaagse
bijeenkomst.

Appreciative inquiry
Omdat appreciative inquiry he[ hoofdinstrument van deze dissertatie vormt, zal aan de beschrijving
hiervan de meeste aandacht worden besteed. Wij zijn het meest bekend met een probleemoplossende
benadering, die bes[aat uit probleemidentificatie, analyse van het probleem, keuze van een oplossing en
het uitvoeren van de gekozen oplossing. Deze aanpak werkt goed bij medische problemen, bijvoorbeeld
als iemand te maken krijgt met ademstilstand. Of er sprake is van een hartaanval word[ namelijk pas na
probleemoplossend onderzoek duidelijk. Ook bij technische problemen, bijvoorbeeld een auto die niet
start, is een probleemoplossende aanpak de meest aangewezen werkwijze. Als het om verandeting bij
mensen gaat, geeft Bouwmans~ aan dat deze `probleemoplossende' aanpak niet meer voldoet. In dat
geval is appreciative inquiry, gericht op het herkennen van `wat goed werkt', het aangewezen instrument.

2.4.1 Positieve invalshoek kiezen
In action research is de `waarderende benadering' (appreciative inquiry)95 van groot belang. Hierbij
wordt de nadruk gelegd op wat goed gaat in plaats van op knelpunten. In de visie van appreciative
inquiry (AI) dient de focus bij he[ doorvoeren van verandering niet te liggen op het herstellen en
voorkomen van fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld bij domoticaprojecten die met kinderziekten
kampen vaak het geval is, maar op het verder uitbouwen van positieve zaken. Bijvoorbeeld rond modetne
technieken voor ouderen om langer zelfstandig te wonen kunnen zaken die goed gaan naar voren gehaald
worden. Denk aan uitingen van tevredenheid van senioren zelf of samenwerking van zorg- en
welzijnsorganisaties in wijk of gemeente om een gezamenlijk serviceaanbod te verlenen.

In AI is het belangrijk om van meet af aan een positieve invalshoek te kiezen. In plaats van een
probleemgerichte aanpak richten onderzoekers zich op de positieve kern van een organisatie of
gemeenschap. AI stelt actoren bijvoorbeeld als eerste vraag: `Wat is het beste wat je ooit is overkomen in
dit project?' Deze startvraag is gericht op het aanzwengelen van een leerproces, het initiëren van een
ontdekkingsreis (in de bewoordingen van Wierdsma: een `trektocht') naar mogelijkheden om het nieuwe
project succesvoller dan alle vorige te laten verlopen. Een tweede illustratie levert de projectgroep
Ouderenproof in de gemeente Steenbergen9ó. In plaats van de betekenis van `Ouderenproofuit te leggen,
wordt de dcelgroep geprikkeld om naar de startbijeenkoms[ te komen met een pakkende vraag op de
uitnodigingsbrief: `Hce zou u oud willen worden in uw gemeente?' De initiatiefnemers hadden zestig

~ Bouwmans, M. (2004, p. 3).
~ Voor informatie over AI (sleuteldocumenten, aankondiging congressen, inleiding in AI, tcepassing van AI in
enkele cases enz.), zie de website httoalai.cwru.edu~artifactslvideoDetail,cfm?coid-5572 .
~`Startbijeenkomst Ouderenproof. Grote opkomst verrast de projectgroep'. [n: Steenbergse Courant,
d.d. 23 september 2005.
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belangstellenden verwacht. De schuifwanden moesten echter worden geopend om ruim 250 senioren in
de zaal te verwelkomen.

AI wordt veelal op professionals toegepast. In de dissertaties van Van Doorn en Spierings, Verlinde en
Luijten, Goedee en Van den Braak zijn hiervan aansprekende voorbeelden te vinden. In het
relevantieonderzoek van deze dissertatie wordt in de case `Eigen huis en techniek' (par. 3.8.2.2) AI
toegepast op de cliënt. Het doel is om in de verschillende gebruikersgroepen aan te sluiten bij de betekenis
van zelfstandig wonen. Door de waardering van zelfstandig wonen als startpunt te kiezen is gezamenlijk
de behcefte aan moderne technieken te bepalen, kunnen basispakketten en opties worden onderscheiden,
is een plan van eisen op [e ste(len en zijn kansrijke ICT-services te selecteren die het zelfstandia wonen
kunnen ondersteunen.

In AI zijn onderzoek en verandering niet gescheiden, zij vinden gelijktijdig plaats. Ondeaoek is
interventie. De kiem van verandering is gezaaid met de eerste vraag die gesteld wordt. De vraag zet de
contouren voor het antwoord door beroep te doen op onze creativiteit97. AI zoekt naar verscholen
potenties van (samenwerkende) organisaties. Dit principe wordt vaak lyrisch omschreven. Bijvoorbeeld:
"Appreciative inquiry neemt hemelsbreed de kortste weg van het enthousiasme." Het begint in alle
gevallen met het stellen van de `onconditionele positieve vraag'98. Deze dient als sleutel om de deur te
openen naar een gesprek over kansen en mogelijkheden. Mensen zullen namelijk hun toekomstige
realiteiten construeren in de richting waarin ze zich het meest vasthoudend, actief en gezamenlijk vragen
stellen.

2.4.2 Grondleggers
Cooperrider en Scrivastva~ worden beschouwd als de grondleggers van appreciative inquiry. Zij
schrijven: "Appreciative inquiry seeks out the very best of `what is' to help ignite the imagination of
`what might be'. The aim is to help the partners of an organization envision a collectively desired future
and then to carry forth that vision in ways which successfully translate intention into reality and belief into
practice."
Appreciative inquiry is een veelgebruikt instrument voor organisatieontwikkeling en voor
beleidsontwikkeling. De focus is het leren van succes: ontdekken wat goed gaat, waarom het gced gaat en
hoe succes uitgebreid kan worden over de hele organisatie of bijvoorbeeld de hele stad, zoals Johnson en
Leavitt~~ beschrijven. In de stad Hampton, Virginia, wil het gemeentebestuur samen met het ambtelijke
apparaat met behulp van appreciative inquiry een visie ontwikkelen op modern stadsbestuur. Verandering
in de publieke sector is moeilijk vanwege de te verwachten weerstand. Doordat de meeste traditionele
methoden gevangenzitten in een negatieve probleemaanpak wordt de weerstand versterkt.

2.4.3 Assumpties
De assumpties van AI zijn:

- Verandering is mogelijk vanuit een startpunt waar je al goed bent en nog beter wilt worden.
- Positieve bevestiging vormt de basis. Als wij ons eerst kunnen voorstellen wat we willen en dat

vervolgens waarderen, is de kans groter dat het gebeurt.
- Mensen, bijvoorbeeld organisatiemedewerkers, reageren responsief op positieve gedachten en

positieve kennis.

Voor AI kan ieder een eigen versie construeren met behulp van premissen:
- De kracht van waarderen en van positief onderzoek. Het is belangrijk om te ontdekken welke

factoren iemand of iets (bijvoorbeeld een organisa[ie) vitaliseren en hoe op basis hiervan een
positief, innovatief toekomstbeeld gecreëerd kan worden. Dit is in tegenstelling tot veel methoden

~ Doorn, B. van en P. Spierings (2001, p. 98, 99, l04).
~ Ludema, J., Cooperrider, D. and F. Barrett (2002, p. 189).
~ Cooperrider, D. and S. Srivasta (1987, p. 129).
~~ Johnson, G. and W. Leavitt (2001, p. 129-136).

33



van organisatieontwikkeling die zich richten op het iden[ificeren en oplossen van problemen,
knelpunten en tekorten.

- Taal, en dus onderzcek, is performaal. Door positieve vragen te stellen creëren wij een wereld van
mogelijkheden om te handelen. Ons handelingsrepertoire breidt zich uit. Taal - in het Frans
`discourse' - kan, omdat het een vorm van sociale actie is, een actieve rol spelen in het
veranderingsproces.

- Het is op meerdere manieren mogelijk om een organisatie te creëren. Organisaties hceven niet
slechts geconstrueerd te worden om problemen op te lossen. Andere, meer positieve constructies,
zijn even valide mogelijkheden.

- Inquiry (onderzoek) zou provocatief mceten zijn, uitnodigend om samen te werken en direct
toepasbaar.

2.4.4 Fasen
In een proces van organisatieontwikkeling doorloopt appreciative inquiry een aantal fasen: onderwerp
kiezen, ontdekken, dromen, ontwerpen, bestemmen'~'. Of, zoals Van der Haar en Hosking102 het
uitdrukken, AI volgt ..."a continuous four-D cycle in which the fourth `stage' leads into another cycle of
discovery, dreaming, designing and destiny".

~
Ontdekken

Bestemmen
Gaandehouden
`wat za! zijn'

Waarderen
van 'het beste
wat er is'

Positieve keuze
van het onderwerp

Dromen
Zicht krijgen
op 'wat zois
kunnen zijn'

Ontwerpen
Coconsrrueren
'watzou
moeten zijn'

Fasen in appreciative inquiry (4-dimensioneel model)

Fase 1 Ontdekken
Momenten van excelleren worden benoemd en besproken. Welke factoren en krachten maakten deze
momenten mogelijk? Door aandacht te schenken aan vitaliserende (letterlijk: `levengevende') aspecten
van de organisatie worden medewerkers in staat gesteld om nieuwe mogelijkheden te beschouwen.

Fase 2 Dromen
Door nieuwe manieren toe te la[en in het kijken naar de wereld worden medewerkers geleid naar positieve
toekomstbeelden.

Fase 3 Ontwerpen
De dialoog brengt een proces op gang dat gericht is op het vinden van gemeenschappelijkheid. Op deze
manier wordt er draagvlak verkregen om het door iedereen gewenste daadwerkelijk [e laten gebeuren.

'o' Ludema, J., Cooperrider, D. and F. Barrett (2002, p. l89).
'oZ Haar, D. van der and D.M. Hosking (2004, p. 1025).
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Fase 4 Bestemmen
Door de cirkel van participanten ui[ te breiden wordt vemieuwende ac[ie op gang gehouden. Er bestaan,
evenals van actieonderzcek, ook van appreciative inquiry vele definities103. Veelal ligt de nadruk op
organisatieontwikkeling en op interventies die gericht zijn op verandering. Om een beschrijving van het
proces van appreciative inquiry te geven, zou men het zogenaamde 4-D model (discovering, dreaming,
designing and destiny) kunnen gebruiken. He[ 4-D model ziet verandering als een lopend proces, dat zich
geleidelijk ontvouwt, in tegenstelling tot een conven[ionele aanpak van organisatieontwikkeling, die van
verandering veronderstelt dat deze gepland verloopt, lineair is en te managen.

2.4.5 Werkwijze
Traditioneel werken de meeste onderzcekers stapsgewijs in het hanteren van een probleemoplossende
methode. Deze werkwijze is reactief en gaat ui[ van tekortkomingen. Appreciative inquiry begint met wat
we goed doen, in plaats van wat we moeten repareren. In het schema worden de verschillen tussen beide
benaderingen in duidelijk.

Probleem oplossen

1. Benoem vanuit de gevoelde behoefte
het probleem

2. Analyseer oorzaken

Appreciative inquiry

1. Waardeer het beste wat er is

2. Ontwikkel een inspirerende visie
over wat er zou kunnen zijn

3. Analyseer oplossingen

4. Ontwikkel een actieplan

3. Start een dialoog om kennis en
theorie te ontwikkelen over wat er
zou moeten zijn: mogelijkheden

4. Creëer visie over wat zal zijnl
worden

2.4.6 Probleemgericht versus waarderend
Een belangrijk verschil in aanpak is de wijze waarop van tevoren dcelen worden geformuleerd en de weg
waarlangs deze dcelen dienen te worden gerealiseerd. Gcedee~~ geeft hiervan in zijn dissertatie over
implementeren bij [wee banken een concretisering. Bij de modeme aanpak (Bank M) zijn van tevoren
zowel de doelen als de weg waarlangs de doelen dienden te worden bereikt gedefinieerd. Dit zijn als het
ware de not~rten voor de aanpak. De leider treedt op als `baas'. Afwijkingen van de norm (het model)
worden als problematisch beschouwd. Voor de deelnemers bestaat over het algemeen weinig ruimte om
van de norm af te wijken.
Bij de pos[moderne aanpak (Bank P) zijn de dcelen van tevoren gedefinieerd, maar de weg waarlangs
deze dcelen bereikt worden is dat niet. Voor de deelnemers ontstaat ruimte voor eigen inbreng, ideeën en
interpretatie. De leider treedt meer op als `coach'. Managers zijn `concertmeesters' van het
onderhandelingsproces. De inbreng van ieder wordt gevraagd en gewaardeerd.

Cooperrider~os zegt: "We create what we imagine." Met andere woorden, in het modetne model dienen
waargenomen verschillen in mening te worden geëlimineerd, terwijl in het postmodeme model
conflicterende meningen worden gezien als een manier om een rijker beeld [e krijgen van de context.

io3 Haar, D. van der (2002).
~~ Goedee,l. (2003).
ios Cooperrider, D. et al. (2000, p. 257).
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Binnen de postmoderne dimensie verwoorden Guba en Lincoln'~ `variëteit' als volg[: "Views are neither
right nor wrong but different, depending on how the construction is formed, the context which is formed,
and the values that undergrid the construction in the first place."

Goedee bevestigt het hiervoor gestelde. Uit de door hem gehouden interviews blijkt dat de dialoog zich
ontwikkelt in de richting van de vraag die door de onderzoeker wordt gesteld. Overigens hebben over het
algemeen de geïnterviewde managers niet echt een voorkeur. Sommige respondenten vinden de
`waarderende' vragenlijst meer aansluiten bij het menselijke verhaal, terwijl de `probleemoplossende'
vragenlijst als meer inhoudelijk wordt ervaren.

De laatste conclusie wordt ook door Balkenende'o' onderschreven als hij terugkijkt op de [weedaagse
masterclass met AI: "Bijzonder was het te merken hoe uitnodigend AI kan zijn (om een gezamenlijk
referen[iekader en provocatieve propositie te ontwikkelen), maar tegelijk ook hoe de constructionistische
taal niet aansloot bij de taal van de groep en werd ervazen als wollig en vervreemdend, waarmee ook
wrijving en weerstand ontstonden." De cursisten verwachten van de cursusleider dat hij richting geeft. In
plaats van een teveel aan "softe therapeutische elementen" vragen de deelnemers de cursusleider in te
gaan op de behoefte van de groep om "strakker te werken naar een eindresultaat". In het laats[e geval zou
de cursusleider een constructieve en professionele bijdrage leveren. De cursusleider weerstaat de
groepsdruk door de deelnemers te adviseren zelf de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor de
cursusleider is dit een moeilijke situatie, want hij mag niet in de valkuil trappen direct betrokkenen alleen
serieus te nemen als dat eenvoudig gesteld `binnen zijn eigen straatje past'.

2.4.7 Stappen in het proces
Het proces van AI bestaat uit de stappen:

- Verzamel data met behulp van interviews (`the best of what is').
Een ontdekkingsproces om te leren over wat goed werkt in de organisatie en wat mogelijk ook in de
toekomst kan werken. Voorbeelden van vragen (uit het onderzoek van Johnson en Leavitt om
gezamenlijk visie te ontwikkelen op modern stadsbestuur in Hampton): Wat zal iemand die in een
helikopter over Hampton vliegt opvallen als levendig? Als je magische krachten had, welke drie
zaken zou je dan in het gemeentebestuur willen veranderen?

- Bepaal gezamenlijke thema's voor de organisatie. Formuleer de thema's positief.
- Benoem in de `droomfase' (`what could be') provocatieve stellingen (vision s[atements). Denk in

mogelijkheden. Formulier actief. Verleg traditionele grenzen. Voorbeeld van een vraag: Als de door
jou genoemde positieve ervaringen altijd bestaan, hoe zou de organisatie er dan uitzien?

- Valideer in de `ontwerpfase' de stellingen. Focus op het creëren van acties rond mogelijkheden.
- Ondersteunende analyse. Wees proactief. Anticipeer (forward thinking) op welke

organisatiebronnen te benutten zijn en welke ontwikkeld moeten worden. Selecteer enkele
relevante proposities en vraag deelnemers om steunpunten en hulpbronnen in de organisatie aan te
wijzen.

- Stel een aMieagenda op (`what will be'). Vestig commitment. Plannen van aanpak worden
ontwikkeld. Op basis van transcriptie van flapovers is eenvoudig een plan van aanpak te maken.
Uitdaging is de omslag te maken van `visie' naar `implementatie'.

- Implementeer de actieagenda.
- Evalueer de implementatie met behulp van de kernvraag: Heeft appreciative inquiry geleid tot het

stimuleren van organisatieverandering?

'~ Cuba, E. and Y. Lincoln (1989, p. 225).
'o~ Balkenende, R. (2003, p. 9).
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2.4.8 Een interviewprotocol
Ook bij Watkins en Mohr~m is de start het allerbelangrijkste. In een voorbeeld van een groot bedrijf waar
ter oplossing van `het probleem van een cultuur van mannelijke dominantie' een adviesteam wordt
geconsulteerd, begint appreciative inquiry als volgt "We all agree that the first step is to understand more
about what's really going on. We have a big choice to make. We can search for evidence of sexism and
incidents of discrimination in order to see how widespread this problem really is... Or, we can search for
examples of exceptional cross-gender relationships. We can search out stories and examples of moments
when both parties in the relationship felt fully valued and very productive together, and we can use that
data to determine what conditions and factors were present in those instances that supported such a good
relationship:' Ludema, Cooperrider en Barrett~~ geven concreet aan hoe het interviewprotocol van een
appreciative inquiry eruit kan zien:

1. Denk aan een tijd in de afgelopen jaren dat je bij jouw organisatie werkte en dat je je he[ meest
opgewonden, betrokken en voor 100qo levend voelde (in de organisatieadviespraktijk wordt dit
stadium ook wel `flow' genoemd). Welke factoren maakten dat tot een geweldige belevenis?
Wat maakte dit bij jou, bij anderen en bij de organisatie tot een piekervaring?

2. Wat waardeer je het meest aan jezelf, aan je werk en aan je organisatie?
3. Wat beschouw je als best practices van jouw organisatie (manier van leidinggeven, werkwijzen,

tradities)? Op dit punt aangekomen vraagt Palshaugen~~o: Waar liggen volgens jou de grootste
potenties van je organisatie? Om meerdere perspectieven in de dialoog te introduceren kan dezelfde
vraag, bijvoorbeeld in een video-opname, ook aan de belangrijkste klanten en aan de
hoofdleveranciers van de organisa[ie gesteld worden.

4. Welke unieke aspecten van jouw cultuur hebben het grootste positieve effect op spirit, vitaliteit en
effectiviteit van jouw organisatie en haar werk?

5. Wat is de kernfactor die `leven geeft' aan jouw organisatie? Wat zijn de drie belangrijks[e factoren
die de gezondheid en vitaliteit van jouw organisatie in de tcekomst zullen verhogen?

2.4.9 Evaluatie
Is he[ mogelijk om [e evalueren in AI? Dit is een korte vraag. In het geval van een experiment is deze
vraag eenvoudig te beantwoorden. Want de focus van een experiment, waar de experimentele grcep een
behandeling krijgt en de controlegrcep niet, is evaluatie in de zin van tcetsing. De onathankelijke
wetenschappelijk onderzoeker onderscheidt een fase voorafgaand en volgend op interventie, past een
treatment tce en analyseert objec[ief inet behulp van statistische methoden zijn verkregen resultaten. Op
deze wijze kan de onderzoeker geldige en betrouwbare uitspraken doen over vastgestelde verschillen.
Socioloog Swanborn~~~, deskundig op het gebied van methoden en technieken van sociaal onderzoek,
noemt deze effectmeting in een vergelijking voor en na interventie `productevaluatie'.

Maar welke mogelijkheden zijn er bij AI? Van der Haar11z stelt zich, in haar afstudeerscriptie, als
hoofdvraag: Welke discourses over evaluatie zijn vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief
geschikt om te gebnriken in de context van appreciative inquiry, dat is uitgevoerd op een sociaal-
cons[ructionistische manier? Van der Haar antwoordt bevestigend: dialoogevaluatie en responsieve
evaluatie zijn twee voorbeelden van geschikte discourses.

Twee geschikte vormen van evaluatie
Evaluatie en appreciative inquiry zijn met elkaar verweven. In dialoogevaluatie ontstaat evaluatie tijdens
een dialoog van verschillende deelnemers. In deze discourse is het belangrijk dat de stemmen van zoveel
mogelijk stakeholders te horen zijn, zodat zij, in dialoog, gezamenlijk kunnen beslissen over het proces
en de inhoud van de evaluatie. In een responsieve evaluatie is dialoog eveneens de basis van evaluatie,
maar wordt er meer nadruk gelegd op evalueren als leerproces. Vooral de onderwerpen waarover

ios ~,atkins, M. and B. Mohr (2002, p. 55).
~~ Ludema, J., Cooperrider D. and F. Barrett (2002, p. 193).
"o Palshaugen, O. (2002, p. 213).
~ ~ ~ Swanborn, P. (1999).
~ ~Z Haar, D. van der (2002).
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participanten van mening verschillen (de zogenaamde `issues') zijn interessant om nader te onderzceken,
niet met het doel om tot consensus te komen, maar om deze verschillen te respecteren en manieren te
vinden om samen verder te gaan. Uit overleg met Bouwmans113 over dit onderwerp concludeer ik dat
`evalueren' in beide vormen opschuift richting `waarderen', in de zin van `valideren', dat geldt zowel
voor de dialoog als voor de responsieve vorm.

Het onderwerp evaluatie wil ik afsluiten met drie opmerkingen:
- Zoals Cuba en Lincoln aangeven, is het belangrijk te benadrukken dat eva]uatie binnen AI

gedisciplineerd hoort te verlopen en verifieerbaar mcet zijn.
- Sommigen beschouwen dialoogevaluatie, evenals sociaal constructionisme, appreciative inquiry en

responsieve evaluatie, als `voer voor filosofen'. Een dergelijke reactie rcept vaak weer verdediging
op bij voorstanders die zich willen rechtvaardigen. Dit leidt tot een weinig vruchtbare discussie.

- In de paragraaf over meerpartijensamenwerking wordt speciale aandacht besteed aan de omgang
met conflicterende belangen van de actoren. Voor regievoering in een meerpartijensituatie biedt
responsieve evaluatie constructieve mogelijkheden.

2.5 Theorieën uit de sociale wetenschappen
In het voorgaande is het paradigma van action research uitgewerkt, waarbinnen participatief onderzoek
past als methode. Het achtergrondkader word[ gevormd door het sociaal constructionisme, dat als
hoofdstroming afwijkt van het posi[ivisme. Het hoofddcel van een logisch positivistisch ingestelde
wetenschapper is voorspellen (predic[ie). In de periode vóór Popper was wetenschap gericht op verifiëren
(bewijzen dat de hypothese waar is). Door Popper kwam de focus te liggen op het falsificeren van de
getoetste hypothese (aantonen dat de hypothese verworpen moet worden). Dit dcel wordt bereikt door de
variatie van de experimentele variabele te bestuderen, terwijl alle andere variabelen onder controle
worden gehouden.
Cooperrider en Srivasta pleiten ervoor dat onderzoekers het idee afkomstig uit het logisch positivisme
opgeven om de waarheid door wetenschap te kennen. In dat geval kan wetenschappelijke theorie gebruikt
worden als middel om de sociale werkelijkheid zowel te begrijpen als te veranderen.
Ac[ieonderzoek is gericht op ontwikkeling, op verandering, op leren - collectieve verbetering van de
manier waarop mensen samenwerken. De sleutelfactor blijkt zingeving te zijn.

2.5.1 Sociaal constructionisme
Zingeving vormt een centraal thema in de theorie van het sociaal constructionisme. Deze theorie stelt dat
de zin die mensen in de wereld herkennen, niet een objectief gegeven is dat als een geheel van inherente
eigenschappen `ontdekt' moet worden, maar een geheel van betekenissen dat mensen binnen een sociaal-
culturele context tezamen ontwikkelen. Betekenisgeving is in het licht van het sociaal constructionisme
niets anders dan de uitdrukking van coárdineerbare interacties tussen mensen. Als eenmaal de
coSrdinaties goed zijn gemaakt, kan het individu ze in he[ geheugen opslaan in begrippen en de
cobrdineerbare interacties individueel reproduceren als herkenning van de werkelijkheid.
Verlinde en Luijten geven hiervan een illustratie. Als een medewerker duizenden malen zijn gedrag
coárdineert met anderen, leidinggevenden en collega's om op een bepaalde, sociaal aanvaardbare manier
om te gaan met het fenomeen dat men `organisatie' noemt, dan wordt deze omgang na verloop van tijd in
zijn geheugen opgeslagen en gekoppeld aan het begrip `organisatie'. Door dit mechanisme verstaan
mensen elkaar als zij woorden gebruiken. Betekenisgeving is een continue operatie. Le[terlijk `operatie',
omdat betekenis geven rechtstreeks gekoppeld is aan handelen, oftewel aan opereren. Be[ekenis geven is
met elkaar (re)construeren. Verkeerde betekenissen leiden vaak tot heropvoeding met harde hand
(koloniseren) of excommunicatie. In sommige gevallen is van rituele betekenisgeving sprake. Rijsman~"
geeft hiervan tijdens zijn voordracht op de fact-conferentie over kwalitei[sborging een voorbeeld uit zijn
jeugd tcen hij als achtjarige misdienaar, niet wetend wat hij zei, de pastoor goed getimed antwoordde. De

113 Interview met mevrouw M. Bouwmans te Gouda, d.d. 28 mei 2004.
~'a Rijsman, J.B. (2000).
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pastoor zegt `dominus vobiscum' en de misdienaar reageert met `et spiritum tuam'. Op vergelijkbare
wijze gebruiken bijvoorbeeld werkgevers rituelen. Als de voorzitter van het managementteam `customer
relations' zegt, antwoordt de salesmanager `strategic alignment and implementation'. Op deze manier
heeft iedere deelnemer het gevcel aan een perfecte vergadering bij te dragen.

Nieuwe betekenissen ontstaan als twee principes gewaarborgd zijn.
- Het principe van `gelijke macht': bij het oplossen van coórdinatieconflicten cefent de ene partij

niet méér macht ui[ dan de andere.
- Het principe van `continuïteit van interactie': als gevolg van het bestaan van onderling bindende

factoren wordt interactie niet verbroken en vindt er geen excommunicatie plaats.
Mensen maken dezelfde betekenissen als anderen met betekenissen omgaan zoals zij er zelf inee om
willen gaan. De ander wordt daarmee mede-eigenaar van mijn bestaan.

Sociaal constructionisten stellen zich niet ten doel de wereld te bestuderen zoals deze werkelijk is, maar
veronderstellen in plaats hiervan het bestaan van meerdere sociale realiteiten. Hun ambitie is om
meerdere realiteiten te openen door op onze assumpties te reflecteren in een multiloog in plaats van in
een monoloog. Er zijn veel definities van sociaal constructionisme. Het lijkt weinig zinvol voor één
bepaalde definitie te kiezen15. Het is beter uit te gaan van diversiteit, rekening houdend met premissen:

- Sociaal cons[ructionisten veronderstellen dat realiteiten sociaal geconstrueerd zijn.
- Sociale realiteiten zijn geconstrueerd in en door interactie, met taal als een vorm van sociale actie.

Sociale kennis en interactie
Cooperrider en Srivasta zijn vertegenwoordigers van het sociaal constructionisme. Sociale werkelijkheid
is een product van gezamenlijke overeenstemming (shared meaning). Wetenschap speelt bij hen een grote
ml in de ontwikkeling van groepen en organisaties. De wetenschapper vraagt zich niet af of zijn theorie
met observeerbare feiten correspondeert. Een goede theorie wordt beoordeeld naar de mate waarin
provocatieve mogelijkheden voor sociale actie worden geboden. Een tweede criterium is de mate waarin
de theorie een normatieve dialoog stimuleert over hce wij onszelf kunnen organiseren. Sociale kennis ligt
niet `buiten in de natuur' te wachten om ontdekt te worden door ongebonden, waardevrije
observatiemethoden. Sociale kennis bevindt zich in de interactieve collectiviteit, ze wordt gecreëerd,
gehandhaafd en gebruikt door groepen mensen. Met behulp van de dialoog kunnen wij de aard van de
dingen bepalen.

De kracht van taal
Van Oorschot en Hogerhuis1ó beschrijven hce mensen met elkaar werken door met behulp van taal en
communicatie hun eigen realiteiten te creëren, met name de realiteiten `organisatie' en `organiseren'. Als
voorbeeld van de manier waarop wij denken bestuderen beide auteurs `kennismanagement' en de
consequenties daarvan voor organiseren. De proloog van hun boek sluit af inet de conclusie"~ "...that the
dominant ways of organising are based on reifications; that [hese theories are developed from a dominant
machine metaphor, thereby making the social sciences impersonal; that these theories are rooted in a
positivist theorem; and, finally, that the theory tends to produce linear solutions of singular problems".

Een groot voordeel van een gereïficeerde omgeving is dat ze mensen cohesie verschaft. Alles lijkt in
logisch verband te zijn. Oorschot en Hogerhuis definiëren reïficatie18 als volgt "Reification is a thing-
like some-thing, existing outside of ourselves, without us being able [o exert any influence on it."
Met woorden creëren mensen hun eigen realiteit en dit creëren zien Van Oorschot en Hogerhuis als een
ander woord voor organiseren.

Groepen worden gevormd rond gemeenschappelijke ideeën, uitgedrukt en gedeeld door een gezamenlijke
taal die communicatieve interac[ie mogelijk maakt. Actieonderzcek kan bijvoorbeeld [o[ een rapport

15 Haar, D. van der (2002).
16 Oorschot, M. van en M. Hogerhuis (2004).
"' Oorschot, M. van en M. Hogerhuis (2004, p. 166).
1e Oorschot, M. van en M. Hogerhuis (2004, p. 31).
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leiden dat medewerkers een taal geeft om in ac[ie te komen. Kennis in de sociale wetenschappen verschilt
in aard en kwaliteit van kennis in de natuurwetenschap. Onze kennis van de baan van de aarde doet de
aarde niet van baan veranderen. Kennis van een sociaal systeem kan gebruikt worden door het systeem
om het eigen systeem te veranderen. Mensen bezitten de capaciteit to[ symbolisch interactie. Door taal
hebben mensen de mogelijkheid om samen te werken (dit wordt `collaboreren' genoemd) in het
onderzcek van hun eigen wereld. Gergen19 (1982) spreekt over `enlightenment' (vergelijk `verlich[ing'
bij Habermas), als hij het heeft over het `verlich[ende effect' van wetenschappelijk werk. He[ verlichtende
effect, dat mogelijk gemaakt wordt door taal, is een essentieel onderdeel om wetenschappelijk werk
waardevol, betekenisvol en toepasbaar te maken. Er ontstaan nieuwe ideeën die integer verwoord kunnen
worden in een visie. Als deze visie met passie gebracht wordt, stijgt de kans op realisatie.

Het sociaal constructionisme wordt wat betreft de ontwikkeling en verandering van organisaties in
diverse publicaties uitgewerkt door Hosking. Haar oratie'ZO en ook haar website1z' `Opening a door on
social constructionism' geven een goed overzicht. Het sociaal constructionisme staat ook wel als
`relationeel constructionisme' bekend, omdat betekenis ontstaat door interactie.

Uitgangspunten van het sociaal cons[ructionisme zijn:
- Ac[oren worden beschouwd als onderdeel van realiteitsconstructies. Betekenis is niet, maaz wordt.

Betekenis wordt gecreëerd door actoren, in taal, binnen een taalgemeenschap. In hun nieuwsbrief
schept het ech[paar Gergen een dergelijke taalgemeenschap, gericht op een positieve levenss[ijl van
senioren'ZZ. Voorbeelden hiervan in Noord-Brabant zijn: `Zo thuis mogelijk' (voor de opzet van
geclusterde woningen waar intensieve zorg geleverd kan worden) en `Uw gemeente ouderenproof
(ter stimulering van lokaal ouderenbeleid).

- Er is een wereld van meerdere werkelijkheden, onderling niet consistent en onvergelijkbaaz. Door
oog te hebben voor de constructieprocessen van betekenis verschuift het perspectief van waarheid
naar waarheden. Er bestaat niet één waarheid. Sociaal consttuctionisme stelt meervoudigheid van
werkelijkheden centraal.

In de praktijk van organisatieverandering speelt de consultant een belangrijke rol onder meer op het vlak
van betekenisgeving. Veel adviseurs zoeken in de researched-based consultancy naar wetenschappelijke
onderbouwing van hun werk, vergelijkbaar met evidenced-based medicine in de medische wetenschap
Het relationeel constructionisme kan hun een adequate zienswijze bieden. Dat bleek mij persoonlijk
tijdens diverse gesprekken met deelnemers aan het dagseminar `Making Change Work' op IS mei 2003
op de Universiteit van Tilburg, waar het om het implementeren van veranderingsprocessen ging.
Sprekers op dit dagseminar - de professoren Sheila McNamee, Frank Barett, John Rijsman en Dian Marie
Hosking - boden gezamenlijk een kader voor organisatieverandering met behulp van he[
constructionisme vanuit een relationele invalshoek.

Gesprekken met Van den Braak, collega-promovendus bij prof. Rijsman, maken duidelijk wat een
sociaal-constructionistische aanpak in de praktijk van management consultancy betekent. Van den Braak
vcert organisatiebreed een Management Ontwikkelings Programma (MOP) uit in Zaans Medisch
Centrum De Hee1123. Als ervaren P8z0-manager ontwikkelt Van den Braak op aanraden van Rijsman
binnen zijn dissertatie het MOP vanuit het sociaal construc[ionisme. Als instrument gebruikt de reflective
practitioner Van den Braak appreciative inquiry. Het is fascinerend om te zien hce Van den Braak
probleemoplossers bij uitstek (want dat zijn medisch en organisatorisch managers in een
ziekenhuisorganisatie) met behulp van waazderend onderzoek naaz integraal management begeleidt.
Samen doorlopen zij het proces van `gedacht beleid naar gedaan beleid'.

19 Gergen, K. (1982).
'ZO Hosking, D.M. (21 juni 2002).
'Z' httoalwww.geocities.comldian marie hoskinaJ.
'z2 Via httpalwww.healthanda e.g com komt u bij de mini-site `Towards positive aging'.
i23 Braak, J. van den (2002, 2003).
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Voor het ondetzoek naar vermaatschappelijking kan het sociaal constructionisme
het theoretisch kader bieden. Een treffende illustratie voor de promovendus hiervan
levert een telefoongesprek op om een lichamelijk gehandicapte uit te nodigen voor
een interview.

Wat bedcelt iemand met een dwarslaesie als hij zegt: '!k ben niet zwaar lichamelijk
gehandicapt, ik noem mijzelf rolstoelajhankelijk'? Welke betekenis heef[ de
dwarslaesie voor deze persoon? Kan de action researcher mede-eigenaar worden
van het bestaan van de onderzochte, in die zin dat de onderzceker kansen en
bedreigingen in het leven van de respondent op onafhankelijke en toch betrokken
wijze onderzcekt en beschrijft (research), om op basis hiervan gezamenlijk
adequate vervolgstappen (action) aan te geven?

Het sociaal constructionisme nodigt actieonderzoekers uit om meer te doen dan feiten rapporteren.
Belangrijk is het aangaan van een samenwerkingsrela[ie met de onderzochten. Naar mijn mening is deze
aanpak bijzonder waardevol. In de voor u liggende dissertatie gaat het erom in plaats van te 'monitoren'
vragen uit de probleemstelling gezamenlijk aan te pakken met behulp van op het sociaal constructionisme
gestoeld actieonderzcek. Hce proberen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen? Welke behoefien
kennen zij? Welke voorzieningen hebben zij nodig? Hoe zou ICT daarbij kunnen helpen? Enzovoor[.

Op deze manier wordt vermeden dat bijvoorbeeld rond de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor
vermaatschappelijking van zorg `een papieren werkelijkheid' ontstaat. Fernandes Mendes geeft dit als
hoofdreden aan voor he[ mislukken van het integratiebeleid~~. Zijn betoog voor de commissie die het
integratiebeleid onderzcekt is illustratief voor wat ook rond vermaatschappelijking kan gebeuren.

Het integratiebeleid was een papieren werkeGjkheid
`De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren veel overlegd, onderzceken laten uitvceren
en notities opgesteld over minderheden en integratie, maar het beleid is domweg niet
uitgevoerd. Het was een papieren werkelijkheid.'

H. Fernandez Mendes
Ex-coórdinator Integratiebeleid Minderheden op het ministerie
van Binnenlandse Zaken in gesprek met de tijdelijke commissie
Onderzoek Integratiebeleid, d.d. 1 oktober 2003.

aa Brabants Dagblad, d.d. 2 oktober 2003.
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Veranderen doe je samen
Een belangrijke vraag om te beantwoorden is: Hoe ziet vanuit sociaal-constructionistisch perspectief een
geslaagd veranderingsproces eruit? Hosking spreekt over `co-constructing', `joining wi[h', `collaborative
or participative action'~~. Onderzoek wordt gezien als een sociaal constructieproces. Onderzoekers
maken deel uit van de relationele processen als zij het bestudeerde beschrijven. "Participatory action
research involves working with others as co-researchers and co-subjects, dialoguing local realities and
relations between realities (no[ seeking resolution or consensus), and constructing heterazchy and power
to."126 In het onderzcek onderhouden onderzoeker en onderzochte een opgebouwde dialoog. "Dialogue
involves respectful listening for understanding and insight, for learning about how others view some
issue on which oneself also has a position, leaming about underlying assumptions by which they are
connected ... to construct a different kind of relationship that loosens notions of right-wrong, better-
worse ... i.e., to shift from processes that (re-)construct hierarchy and power over to `different but equal'
relations.s127 In het losser maken van ideeën wordt voortgebouwd op Lewin, die aangeeft dat verandering
pas kan plaatsvinden na `unfreezing'. Vaak wordt een onderzoeker geconfronteerd met starheid van
inzichten. Mensen kunnen individueel en~of in groepsverband vastgeklonken zitten aan standpunten
waarin geen beweging meer te krijgen is. Van het vakmanschap van de onderzoeker wordt in dat geval
gevraagd een dialoog op te bouwen waarin plaats is voor `reflectie', opda[ `reframing' mogelijk is.

Wierdsma beschouwt veranderen als een `trektocht'. Een ontwikkelingsproces op basis van cocreatíe is
een onbepaald proces. In overleg bepalen deelnemers de richting, kiezen een route, gaan op weg en
passen, athankelijk van de specifieke context, de route aan. Wierdsma stelt zich ten doel om zoveel
mogelijk mensen die met verandering te maken krijgen bij de trektocht te betrekken. Er word[
voortgebouwd op ervaringsdeskundigheid om zelf de eigen situatie te diagnosticeren en bij te dragen aan
realisatie van de gewenste toekomst. Zij veranderen zoveel mogelijk zelf hun werkelijkheid binnen de
afgesproken kaders. In het begrip `cocreatie' wordt deze gemeenschappelijke aanpak weergegeven.

Daarom wordt ook gesproken van de sociale psychologie van het organiseren. Zeker in een snel
veranderende omgeving bestaan er meerdere waarheden. Je kunt alleen organiseren en samenwerken op
basis van `tijdelijk werkbare overeenstemming'. Organiseren lukt het best op basis van inteme sturing,
zelforganisatie en samen creëren. Het wordt steeds belangrijker om in wisselende verbanden te (leren)
werken: organiseren met behoud van diversiteit. De leidende gedachte is dat veranderingen pas
inspirerend en betekenisvol zijn voor mensen als ze onderdeel zijn geweest van het proces van
betekeniscreatie.

Tel het aantal F-jes in de volgende tekst:

FINISHED FIVES ARE THE
RESULTS OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

Een luchtige illustratie van het bestaan van meerdere werkelijkheden.
De schrijver van bovenstaande tekst heeft een werkelijkheid
waarin zes keer de letter F op papier is gezet.
Hebt u ze alle zes geteld of bent u een van de velen die tot
drie is gekomen? Het blijM dat onze hersenen soms het woordje
OF niet verwerken. In dat geval heefi u als lezer een andere werkelijkheid
waargenomen.

~u Hosking, D.M. (1999, p. 119).
iZb Hosking, D.M. (1999, p. 127).
~Z' Hosking, D.M. (1999, p. 128).
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2.5.2 Meerpartijensamenwerking

2.5.2.1 ]nleiding
In de westerse wereld is volgens verschillende wetenschappers een trend merkbaar naar een
netwerksamenleving. In de private sector spreekt men bijvoorbeeld over het aangaan van 'strategische
allianties' en in de publieke sector komen `beleidsnetwerken' op. Aan de randen van sectoren ontstaan
publiek-private samenwerkingsverbanden.

Voor een integraal aanbod van producten en diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn is
meerpartijensamenwerking nodig. In de bestudeerde cases zullen wij zien dat innovaties als VieDome en
CamCare op basis van meerpartijensamenwerking to[ stand komen. Daarom wordt in deze paragraaf het
sleutelconcept `meerpartijensamenwerking' verkend. Waarom werken partijen met elkaar samen? Wat
wordt met dit begrip bedceld? Wat zijn belangrijke kenmerken? Succesfactoren en conflicten komen aan
bod. Het blijkt onmogelijk samen te werken zonder dat er (latente) conflicten spelen. Voor het managen
van meningsverschillen is een belangrijke rol weggelegd voor een regisseur (leider). Leiderschap krijgt
daarom speciale aandacht. De paragraaf wordt afgesloten met een illustratie uit onderzoek naar strategisch
handelen in relatie met meerpartijensamenwerking in de thuiszorg in Noord-Brabant.

Veel organisaties bevinden zich in een complexe, dynamische omgeving. Zij staan voor de vraag hce
daarop te reageren,. Er is niet alleen beleid nodig voor vandaag en morgen, maar ook voor de middellange
(vijf tot tien jaar) en lange termijn (vijftien jaar). Een adequate reactie op turbulentie in de omgeving vindt
een organisatie steeds minder vaak alleen. Dat gebeurt meer en meer in samenspraak. In plaats van zich te
`profileren' is het van groot belang om zich in het krachtenveld met andere organisaties te `positioneren'.

Ter illustratie
Het Ministerie van VWS vraagt, in zijn nota over hoofdlijnen van vernieuwing van het
zorgstelsel, om `samenwerking' om chronisch zieken in staat te stellen langer zelfstandig te
wonen. Volgens het ministerie worden multidisciplinaire samenwerking, coSrdinatie en
netwerkvomvng belangrijker om chronisch zieken in de volle breedte te kunnen opvangen.
Het onderscheid tussen eerste- en tweedelijnszorg zal vervagen. Vaak is een combinatie van
zorg, welzijn en wonen nodig om aan de wensen van de zorgvrager te voldcen. Deze
ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de samenwerking tussen organisaties. Alleen door
samen te werken kunnen wensen van zorgvragers in de praktijk ao goed mogelijk worden
ingewld.

In het hoofds[uk waarin de belangrijkste omgevingsveranderingen aan de orde komen blijkt dat het aantal
ouderen in onze samenleving fors tceneemt. Het gaat om ouderen die gewend zijn om zelf sturing aan hun
leven te geven, die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en, indien nodig, dienstverlening en zorg
`op maat' wensen. In hun voorwoord~~ op de publicatie over samenwerking op het gebied van wonen,
welzijn en zorg geven de directeuren van Aedes, Arcares, LVT en MO Groep de vraag naar
samenwerking als belangrijke prikkel aan. "Deze vraag spoort woningcorporaties, thuiszorginstellingen,
verzorgings- en verpleeghuizen en welzijnsorganisaties aan om nieuwe diensten en arrangementen te
ontwikkelen. Daarbij komen zij vaak tot de conclusie dat onderlinge samenwerking nodig is om een
integraal arrangement van wonen, zorg en welzijn te bieden." Ik zou daaraan - in het kader van deze
dissertatie - willen toevoegen: gebruikmakend van moderne technieken.

12H Bolscher, A. (2002, p. 3).
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In de wereld van wonen en zorg is volgens Balkenende129 sprake van tcenemende onderlinge
afhankelijkheid [ussen producten, aanbieders en financiers. Daarom komen domoticatcepassingen voor
mensen die zelfstandig willen wonen zo moeizaam grootschalig van de grond. In de meeste gevallen blijft
het bij een pilot. Het wordt voor afzonderlijke partijen moeilijker om zelfstandig te innoveren. Daar is
samenwerking voor nodig. Dit votmde de reden voor Balkenende om de joint venture `UsUs' op te
richten, een netwerkorganisatie bestaande uit vijf woningcorporaties, twee (thuis)zorginstellingen en een
verzekeraar. In een tweedaagse masterclass met appreciative inquiry (AI) maken medewerkers van UsUs
een begin met het ontwikkelen van een gemeenschappelijk referentiekader met een ui[dagende
bedrijfsdcels[elling. Deze aanpak blijkt een succes. UsUs staat aan de wieg van de ontwikkeling van
CamCare, een van de eerste voorbeelden van een domotica-telemonitoringproject dat in Nederland op
grote schaal wordt uitgerold. Anno 2004 zijn er concrete plannen voor 700 aansluitingen in Oost-
Nederland. Een jaar later durft Striekwold130, manager RBcD van Sensire, dan ook te stellen: "Zorg op
afs[and wordt productie."

Schruijer13~, in Nederland een deskundige op het gebied van meerpartijensamenwerking, begint haar
oratie met de vaststelling dat publiek-private partnerships, co-makerships, netwerkorganisa[ies en
strategische allian[ies tegenwoordig frequent voorkomende organisatievormen zijn. Samenwerking
tussen organisaties wordt alom noodzakelijk geacht om organisatiedcelstellingen te kunnen realiseren,
dan wel om de complexe problemen in de samenleving het hoofd te kunnen bieden. Er zijn nieuwe
organisatievormen nodig om adequaat te reageren op de complexiteit van de omgeving, zodat bestaande
problemen opgelost kunnen worden of nieuwe ontwikkelingen gestructureerd kunnen worden.

Organisaties werken vanwege verschillende motieven samen. Een samenwerking kan worden aangegaan
om het relatienetwerk te onderhouden of om conflicten op te lossen. Er kan ook worden samengewerkt
om mei gedeelde visies tot een beter maatschappelijk resultaat te komen. Dit laatste komt vooral tot
uitdrukking in een verband tussen een publieke en een private organisatie. Essentieel in bovenstaande
vormen van organisatie is het managen van diversiteit. Het realiseren van samenwerking tussen
autonome actoren die verschillende belangen nastreven is niet eenvoudig. in het onderzoek voor de
dissertatie wordt - evenals bij Schruijer - een sociaal-psychologisch gezichtspunt voor reflectie
gehanteerd. Samenwerken is en blijft `mensenwerk'. Mensen werken in organisaties samen om doelen te
bereiken. Eerste- en tweedelijnsprofessionals werken bijvoorbeeld samen met vrijwilligers om iemand in
staat te stellen zelfstandig in zijn eigen huis te blijven wonen. Samenwerken is in mijn visie een sociaal-
psychologisch fenomeen. Daarom zet ik bij het bestuderen van meerpartijensamenwerking ook deze bril
op. Vanzelfsprekend speelt hierbij mijn achtergrond als socioloog en psycholoog een rol.

Het onderzcek vanuit de theorie in de laboratoriumsituatie, zoals dat in talloze experimenten plaatsvindt,
kan uitstekend aangevuld worden met onderzoek in een simulatie (zoals Schruijer doet) en onderzoek van
cases in de praktijk. Tcegepast onderzoek op het gebied van de praktijk staat nog in de kinderschcenen.
Plasier en Bouwman'jz zijn van mening dat over meerpartijensamenwerking vooral praktijkkennis
ontbreekt.

And although considerable research has been done 'practical knowledge is lacking which links
partnership theory (what to do) with alliancespractice (how to do it)'.

Beantwoording van `wat- en hoe-vragen' over meerpartijensamenwerking in de praktijk van alledag is
noodzakelijk. Praktijkmensen vragen zich onder meer af: Wat is er nodig om op constructieve wijze met
verschillen tussen de actoren om te kunnen gaan? Hoe ziet het proces eruit om belangen me[ elkaar te
verenigen? Enzovoort De diverse perspectieven (onderzoek vanuit theorie, laboratorium, simulatie en
praktijk) kunnen elkaar naar mijn mening uitstekend aanvullen.

i29 Balkenende, R. (2000, p. 2).
~~ Striekwold, R. (2005).
13` Schruijer, S. (2002).
132 Citaat van Frankel, Whipple á Frayer (1996) door Plasier en Bouwman.
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2.5.2.2 Definitie

Bij veel auteurs kan samenwerking alleen gerealiseerd worden als er een gedeelde probleemdefinitie is
ontwikkeld. Maar dat is niet voldoende. Partijen moeten zich bewust worden van hun interdependenties,
deze accepteren en ernaar handelen. Het is daarbij van belang om taakrelevante verschillen te waarderen.
De Ridder133 formuleert een afwijkende visie. Naar zijn mening wordt de procesgang van de gezamenlijke
besluitvorming vaak te zwaar aangezet. Gezamenlijke visieontwikkeling, leidend tot een gedeelde
probleemdefinitie, is voor samenwerking niet nodig. Voldcende is dat partners een gemeenschappelijk
doel hebben, dat overigens niet expliciet behoeft [e worden uitgesproken, laat staan vastgesteld. Ook
wederzijdse afhankelijkheid is geen vereiste. Het gaat er om dat partijen mogelijkerwijs baat kunnen
hebben bij samenwerking, ieder vanuit zijn eigen belang. Het is voldcende als er sprake is van: joint fact
finding' en 'trust'. De Ridder sluit zich in zijn redenering liever aan bij Susskind en Field. Beide auteurs
ontwikkelen een aanpak om wederzijds winst te behalen, de zogenaamde 'Mutual Gains Approach'. Een
aanpak, met joint fact finding en trust als belangrijkste onderdelen, die publieke relaties ziet als een
effectief onderhandelingsproces van meer partijen, over diverse onderwerpen ('issues').

Gray definieert `collaboration' als een proces waarbij verschillende partijen, met een eigen visie op een
bepaald probleem, deze verschillen verkennen en samen een oplossing zoeken die uitstijgt boven de eigen
visie van wat mogelijk is. Het principe dat twee meer weten dan één ligt hieraan ten grondslag. De
partijen die betrokken zijn bij een probleem worden door haar 'stakeholders' genoemd. De Engelse term
`collaboration' drukt een samenwerking uit waarin de grenzen tussen de samenwerkende partijen
vervagen en individuele belangen ondergaan in gemeenschappelijke belangen. Mattessich verstaat onder
collaboratie `een relatie, die wederzijds voordeel biedt en goed gedefinieerd is, gestart door twee of ineer
organisaties om gemeenschappelijke doelen te bereiken'. In het Nederlands wordt hiervoor de tertn
`meerpartijensamenwerking' gebruikt.

Schnujer geeft als definitie van meerpartijensamenwerking:

"Het zich ontwikkelende werkverband tussen twee of ineer (juridisch onafhankelijke) partijen dat
wordt gevormd ten dienste van een door de partijen gemeenschappelijk gedefinieerd doel, waarbij
deze partijen, vanwege de unieke bijdrage die ze leveren aan het samenwerkingsdoel, wederzijds
afhankelijk zijn. "

Meerpartijensamenwerking is volgens Schruijer het kenmerk van een werksysteem van mensen die
vanwege hun lidmaatschap van andere groepen (door sociologen `instituties' of `sociale categorieën'
genoemd) samenwerken op een grotendeels zelfgeconstrueerde taak of in een bepaald probleemdomein.
Bovendien bestaat er in multi-organisationele samenwerkingsverbanden behcefte om verschillend te zijn
en deze verschillen gevalideerd te krijgen. Potentiële conflicten zijn inherent aan iedere
multigrcepsituatie. Daarom, zo concludeert Schruijer, bestaan competitie en samenwerking gelijktijdig.
Interpersoonlijke processen vormen de kern van meerpartijensamenwerking. De diverse bijdragen van de
auteurs in het boek dat Schruijer~~ als editor samenstelde, richten zich op verschillende types van
partnership, strategie van samenwerking, structurele determinanten, processen en interventies. Het werk
van Schruijer biedt een uitstekende ingang tot het domein van meerpartijensamenwerking, vanuit een
sociaal-psychologische invalshcek.

2.5.2.3 Kenmerken
Kouwenhoven135 beschrijft in zijn dissertatie over publiek-private samenwerking (een vorm van
meerpartijensamenwerking) condities. Primaire startcondi[ies zijn interdependentie ( hieronder ook door
Schtuijer als belangrijk kenmerk gencemd) en dcelconvergen[ie, zogenaamde `conditio's qua non'. Het
erkennen van interdependentie en het identificeren van doelconvergentie verlopen gemakkelijker indien

133 Correspondentie prof.dr. W. de Ridder met J. Vermeulen, d.d. 25 oktober 2005.
~~ Schruijer, S. (1999, p. 1-5).
115 Kouwenhoven, V. (1991, p. 95-97).
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zogenaamde secundaire startcondities aanwezig zijn. Een voorbeeld van een secundaire startconditie is
`interne coórdinatie', een belangrijk onderdeel van de regiefunctie.

Tijdens een voordracht voorafgaande aan een fac[-conference over kwaliteitsborging gaat Schruijer~~
dieper op meerpartijensamenwerking in. In plaats van een probleemoplossende aanpak wordt op deze
fact-conference voor een interactieve aanpak gekozen. De lezing over interdisciplinaire samenwerking is
bedoeld om deelnemers aan de fact-conference het gevoel te geven `in een proces' te zitten dat door hen
zelf wordt vormgegeven en ook tot een gemeenschappelijke uitkomst zal leiden (Waringa137).

Schruijer ncemt als belangrijke kenmerken van een proces van meerpartijensamenwerking:
a) De partijen zijn interafhankelijk, ook al wordt dat nie[ noodzakelijkerwijs bij de start zo ervaren.
b) Oplossingen ontstaan door het op constructieve wijze omgaan met verschillen. Een gedeelde zorg

ligt aan de basis van he[ vinden van gedragen oplossingen.
c) Partijen zijn eigenaar van de beslissingen, hetgeen impliceert dat beslissingen die genomen zijn na

een gemeenschappelijke probleemanalyse en oplossingsformulering `bindend' zijn.
d) Partijen voelen zich als collectief verantwoordelijk voor de toekomstige ontwikkeling van he[

probleemdomein; een resultaat van de samenwerking is een overeenkomst die de (toekomstige)
interacties tussen de partijen reguleert.

e) Samenwerking is een zich ontvouwend proces, startend vanuit een ondergeorganiseerde situa[ie
waarbij partijen onaf}iankelijk van elkaar handelen, naar een hechter georganiseerd
samenwerkingsverband, waarin gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt.

2.5.2.4 Fasen in het proces
Volgens Gray138 ontstaat in samenwerking een orde door sociale onderhandeling. Tijdens het
samenwerken verschuift het domein van ondergeorganiseerd naar georganiseerd. In deze evolutie spelen
drie dimensies een rol: structuren van: legitimatie (bijvoorbeeld over de aanpak van een probleem),
betekenisverlening (bijvoorbeeld over de interactie me[ klanten volgens een gezamenlijk protocol) en
dominantie (er worden onder meer afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een afwijking van de
geaccepteerde norm). Samenwerken, met de nadruk op `werken', is een proces. Gray~39 onderscheidt drie
fasen in het proces van samenwerken: probleem verhelderen, richting geven en implementeren.

Fase 1: Probleem verhelderen
- maken van een probleemdefinitie
- commitment uiten om samen te werken
- identificeren van stakeholders
- legitimiteit van de stakeholders vasts[ellen
- faciliterende kenmerken aangeven
- identificeren van bronnen

Fase 2: Richting geven
- opstellen van grondregels
- fomrnuleren van een agenda
- organiseren van subgroepen
- gezamenlijk zoeken naar informatie
- exploreren van de verschillende opties
- het eens worden en een overeenkomst sluiten

'~ Schruijer, S. (2000).
137 Waringa, R.A. (2001, p. 78).
13S Gray, B. (1999, p. 9-16).
i39 Gray, B. (1989, p. 57).
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Fase3: Implementeren
- omgaan met instituties
- creëren van externe steun
- structureren
- de gesloten overeenkomst monitoren en loyale uitvoering borgen

Gray hecht grote waazde aan het feit dat stakeholders gezamenlijk een visie ontwikkelen, conflic[en
oplossen, informatie uitwisselen en besluiten nemen. ` Appreciative planning' biedt de mogelijkheid van
communicatie tussen stakeholders. Hierdoor kunnen stakeholders samenwerken aan mogelijke scenario's
voor de toekomst. Een andere mogelijkheid om onder stakeholders `common ground' te creëren is door
een zogenaamde `collective strategy' op te stellen. De voorbeelden liggen op het gebied van het aangaan
van publiek-private samenwerkingen om domotica-toepassingen te ontwikkelen, zoals in de bestudeerde
cases nader zal worden uitgewerkt. Ook in deze cases klinkt een sterke roep om interactie tussen private
en publieke stakeholders.

Interactieve aanpak
Ook volgens Teisman~~ heeft de publieke sector de hulp van de private sector nodig om gezamenlijk
kwalitatief hoogwaardige producten te ontwíkkelen en te implementeren. In een netwerksamenleving
raken elementen van competitie (uit de private sector) en codperatie (uit de publieke sector) onderling
verbonden in een en hetzelfde proces. Dat vraagt om nieuwe methoden om de strategische bestuurlijke
capaciteit te analyseren, evalueren en (in potentie) te verbeteren. Teisman ontwikkelt hiervoor een
zogenaamde `interactieve aanpak', een theoretisch perspectief om complexiteit en interdependentie in
besluitvorming te kunnen managen.

Een interactieve aanpak verloopt anders dan een traditionele werkwijze, waar in de meeste gevallen voor
een `probleemgeoriënteerde aanpak' wordt gekozen. Een probleemoplossende werkwijze verloopt lineair,
met als stappen:

- definieer het probleem
- kijk naaz geschikte oplossingen
- vergelijk alternatieven
- selecteer de optimale oplossing voor het gedefinieerde probleem en
- implementeer de oplossing

In de interactieve aanpak daarentegen worden probleemdefinitie en ontwikkeling van voorstellen
geanalyseerd als parallelle processen. In de eerste processtroom stellen publieke autoriteiten en
organisaties, groepen burgers en private ondernemingen hun agenda op met ambities en acties. In de
tweede processtroom ontwikkelen consortia voorstellen voor interventie in de bestaande constellatie.
Deze consortia verwerven support voor hun voorstel, to[ het moment van implementatie. Besluitvorming
in de interactieve methode betekent het voortdurend herstructureren en herdefiniëren van problemen.

Stappen in een interactieve aanpak
Om tot een aanpassing te komen [ussen stromen probleemdefinities en oplossingen enerzijds en anderzijds
een adequate combinatie te vinden van coSperatie en competitie zijn vijf stappen nodig.

1. Inviteer bestaande en zich ontwikkelende consortia om voor een variëteit van potentiële oplossingen
te zorgen.

2. Zoek naar kwaliteit in homogene zelforganiserende consor[ia: probeer oplossingen zodanig te
formuleren dat zij tegemoet komen aan de voorkeuren van verschillende stakeholders.

3. S[imuleer diverse grcepen stakeholders om kwaliteitscriteria te formuleren.
4. Werk aan verrijking.
5. Selecteer producten en acties die de voorkeur krijgen.

~~ Teisman, G. (1999, p. 93-98).
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Co6rdinatie, integratie en coóperatie
Pr~pper'a' gaat in op de vraag: Is het beter voor organisaties in beleidsnetwerken om samen of autonoom
te opereren? Zijn collega Paulussen142 onderzoekt de omgang met het dilemma in de praktijk in een
beleidsnetwerk voor natuurreservaat De Veluwe.
Volgens PrSpper opteren organisaties steeds vaker voor een collectieve aanpak van maatschappelijke
problemen in `beleidsnetwerken'. Centraal hierbij staan de onderlinge relaties tussen de organisaties, dat
wil zeggen `interorganisatie'. In de praktijk van het openbaar bestuur is er enerzijds een voortdurende
roep om coSrdinatie, integratie en samenwerking. Aan de andere kant horen we bezwaren van
stroperigheid, vervlechting en afhankelijkheid van zwakke schakels die processen vertragen.

De hoofdvraag is: Werken organisaties binnen beleidsnetwerken samen of wordt autonomie nagestreefd?
Prápper omschrijft de bij dit dilemma horende begrippen:

- Co~rdinatie versus langs elkaar heen werken. CoSrdinatie als proces is het bewus[ op elkaar
afstemmen van twee of ineer actoren van gemeenschappelijke handelingsplannen. In coárdinatie als
resultaat zijn de handelingen van twee of ineer personen ook werkelijk op elkaar afgestemd.

- ~ntegratie versus differentiatie. Integratie is een vergaande vorm van coárdinatie. Integratie als
proces duidt op het bewust afstemmen van handelingsplannen van twee of ineer actoren zoda[ er
een eenheid of een samenhangend geheel ontstaat. Eenheid wordt bereikt door verschillen te
overbruggen. De differentiatie wordt niet opgeheven, maar zinvol of functioneel voor het geheel
gemaakt. Van integratie als resultaat is sprake als deze eenheid feitelijk wordt gerealiseerd.

- Samenwerken versus autonoom handelen. Samenwerking is de bewuste afstemming van twee of
meer actoren van gemeenschappelijke handelingsplannen. Autonoom handelen betekent da[ actoren
gescheiden van elkaar en zonder afstemming zelfstandig opereren op basis van individueel bepaalde
doelstellingen.

In sommige gevallen, met name als interdepentie to[ stroperigheid leidt, is het volgens Prápper beter op
beperkte schaal te handelen dan in brede kring te praten. Volgens Paulussen blijkt in zijn onderzoek van
het beleidsnetwerk voor natuurreservaat De Veluwe, het in een politieke arena (waar sprake is van een
turbulente omgeving met machtsblokken en interdependentie) verstandig te zijn om in plaats van een
gestructureerde probleemoplossende aanpak voor een interactieve aanpak te kiezen.

Binnen meerpartijensamenwerking staat `co6rdinatie' centraal. Própper exploreert het sleutelconcept
verder. Codrdinatie omvat als paraplubegrip integratie en coáperatie. Codrdinatie is een bewust proces om
individuele of gezamenlijke plots (activiteiten, middelen, dcelen, tijd) op elkaar af te stemmen. Integratie
is een geavanceerde vorm van coárdinatie, waarin plots op elkaar afgestemd worden van twee of ineer
actoren die eenheid nastreven door verschillen te overbruggen. Ook coáperatie is een speciale vorm van
codrdinatie waarbij het gaat om de gewilde afstemming van algemene plots door twee of ineer actoren.
Coóperatief en autonoom handelen zijn twee uitersten. Autonoom handelen wil zeggen dat actoren
onathankelijk handelen, gescheiden van elkaar, zonder afstemming op basis van individuele doelen. In de
praktijk is er geen schema beschikbaar om een correcte keuze te maken tussen coóperatief en autonoom
handelen. Beleidsnetwerken bestaan uit organisaties die to[ op zekere hoogte van elkaar afhankelijk zijn
en enerzijds coópereren en anderzijds autonoom handelen.

Definities van coSrdinatie worden ook door Mulford en Rogers en door Kochen en Deutch gegeven'a3.
Coárdinatie binnen samenwerking omschrijven Mulford en Rogers (1982) als he[ proces waarbij twee of
meer organisaties bestaande regels van besluitvomung gebruiken om als collectief om [e gaan me[ hun
taakomgeving. Kochen en Deutsch (1980) benadrukken in hun defini[ie `sturing'. CoSrdinatie is een
manier van richting geven aan een projec[ zodat het gezamenlijk gedrag van organisaties een
gemeenschappelijk doel nastreven met lage kosten en hoge verwach[e opbrengs[en.

'a' Prápper, I. (1999, p. 99-104) en Prbpper, L(2000, p. 106-115).ia2 Paulussen, R. (1999, p. 105-110).
143 Volgens Alexander (1995).
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Voor vernieuwend beleid in de complexe omgeving van de gezondheidszorg zijn interorganisationele
samenwerkingsverbanden nodig. Oplossingen worden meer en meer gevonden door multidisciplinair en
intersectoraal te werken op (boven)regionaal niveau. Strategieën om ontwikkeling en onderhoud van
dergelijke samenwerkingsverbanden te faciliteren, zijn nog slechts beperkt onderzocht. Er is ook nog geen
algemene theorie over meerpartijensamenwerking (collaboratie) of het vormen van partnerships
beschikbaar. Scott en Thurston geven wel fundamentele elementen en processen aan.

Framework en procesmodel voor parnershiponderzoek
Scott en Thurstone'~ spreken niet over meerpartijensamenwerking maaz over partnership. Partnership is
op een smalle manier te definiëren als de ontmoeting tussen `geesten' van twee organisaties (vrij naaz
Ellram en Hendrick, 1995) of op een brede manier als een relatie tussen bedrijven waazbij sprake is van
maatwerk op de gebieden vertrouwen, openheid, risico en beloning. In de laatste vorm resulteert
partnership in een groter bedrijfsresultaat dan door iedere organisatie afzonderlijk zou zijn behaald.
Beide auteurs ontwikkelen een framework en een procesmodel om partnership te onderzoeken. Het
partnership framework identificeert elementen voor partnerships in ontwikkeling.

Het partnership framework beschrijft:
- exteme factoren
- domein
- partnershipkenmerken
- partnerkenmerken
- communicatie
- handelingen

Het procesmodel beschrijft:
- behoefte
- potentiële partners
- gemeenschappelijke visie
- overeenstemming over voortgang
- implementatie

2.5.2.5 Succesfactoren
Volgens Plasier en Bouwman is het belangrijk zicht te krijgen op succesfactoren voor partnership, omdat
er rekening gehouden moet worden met een faalnercentage van 70q~. Plasier en Bouwman145 starten hun
onderzoek vanuit wetenschappelijke en bedrijfskundige literatuur. Er ontstaat weliswaar zicht op de
kenmerken van partnerships, opbrengsten, selectiecriteria, redenen voor mislukken en aanbevelingen voor
implementatie. Voor Plasier en Bouwman is aanvullend onderzoek in de praktijk echter essentieel.

'~ Scott, C. and W. Thurstone (1999, p. 143-148).
ias plasier, M. en B. Bouwman (1999, p. 167-172).
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Plasier en Bouwman onderscheiden drie niveaus van cotiperatie in het piramidale proces om partnership
te creëren:

Figuur: Pyramid of partnering

Op het eerste niveau in de piramide zoeken partners naar een dieper begrip van de motivatie tot
coáperatie. Vervolgens richt de aandacht zich op consequenties voor de interne organisaties van beide
partijen. De voorbereidingen voor een hechter samenwerken worden getroffen. Op het derde niveau wordt
partnership gecreëerd en kan er meer structuur in de samenwerkingsrelatie worden aangebracht. Het
meeste onderzoek richt zich op de laatste niveaus, terwijl op het eerste niveau het fundament van de
samenwerking wordt gelegd. In de praktijk kost het vaak veel inspanning om de piramide op te bouwen.
Succesvolle samenwerking begint echter aan de basis.
Het onderzcek van Plasier en Bouwman focust op het ontwikkelen van partnership in het bedrijfsleven.
Gezocht wordt naar identificatie en verklaring van integratieprocessen die partners binden en
interorganisationele relaties versterken. Hun conclusies en aanbevelingen kunnen ook voor
meerpartijensamenwerking in privaat-publieke verbanden bruikbaar zijn.

Ook Mattessich zoekt naar succesfactoren als hij in zijn onderzcek naar collaboratie de vraag
beantwoordt: Welke factoren beïnvlceden het succes van samenwerkingspogingen tussen
dienstverlenende organisaties in de overheids- en non-profitsector? Op basis van uitgebreide
literatuurstudie en gesprekken met sleutelpersonen stelt Mattessich'~ een lijst samen van factoren die het
succes van collaboratie beïnvloeden.

Factorendie het succes van collaboratie bepalen
I. De geschiedenis van collaboratie of coSperatie in de gemeenschap
2. De collaboratieve groep wordt gezien als leider
3. Een gunstig politiek~sociaal klimaat
4. Wederzijds respect, begrip en vertrouwen
5. Geschikte verdeling over het domein van de leden
6. Leden zien collabora[ie als in hun eigen belang
7. Bekwaamheid om compromissen te sluiten
8. Leden delen een belang in zowel proces als uitkomst
9. Meervoudige lagen van besluitvorming

'~ Mattessich, P. (1999, p. 17-23).
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10. Flexibiliteit
11. Ontwikkeling van duidelijke rollen en richtlijnen voor beleid
12. Adaptatie
13. Open en frequente communicatie
14. Gevestigde informele en formele communicatieverbindingen
15. Concrete, bereikbare doelen
16. Gedeelde visie
17. Uniek doel
I8. Voldoende financiële middelen
19. Bekwame procesbegeleider

Naast Mattessich, Plasier en Bouwman zcekt ook Stiles'a' naar factoren die bepalend zijn voor
strategische samenwerking. Stiles vraagt zich pragmatisch af waarom strategische samenwerking zo vaak
mislukt. Weliswaar vindt dit onderzoek plaats binnen de vliegtuigindustrie, maar de door haar genoemde
factoren spelen wellicht ook op andere gebieden een roL Stiles merkt op dat strategische allianties deel
uitmaken van de `gereedschapskist' van veel organisaties om effectief te reageren op de huidige
turbulente en onvoorspelbare ondernemingsomgeving. Stiles vindt het belangrijk om bij selectie van de
firma van de partner vooral de `bedoeling' te onderzoeken waarmee partners de samenwerkingsrelatie
instappen. Het onderzoeken van intenties valt bij de hierboven genoemde Plasier en Bouwman onder het
exploreren van de drivers (op het eerste niveau van de `pyramid of partnering'). Volgens Stiles zijn het
zowel de combinatie van codperatieve en competitieve kenmerken als de mate waarin deze gerealiseerd
kunnen worden, die de bedoeling bepalen van een individuele partner om in de relatie binnen te treden.
Meerpartijensamenwerking wordt `ruimtelijk' voorgesteld. Waarom wil een partner de overgang tot
samenwerken maken? Hoe kan de relatie met succes worden binnengetreden? Een tip van de sluier wordt
opgelicht door Barrett.

2.5.2.6 Transitionele ruimte
Barrett148 kiest voor een geheel eigen perspectief in het exploreren van de transitionele ruimte ( een ruim[e
voor overgang) als een manier om meerpartijensamenwerking te begrijpen. Hij stelt een jazzband voor als
model van een organisationele cultuur die een gezonde omgang met de omgeving mogelijk maakt, in
plaats van het vermijden van transitionele dynamiek.
In het voorjaar van 2003 maakte ik tijdens het dagseminar `Making change work'149 kennis met Frank
Barrett, die met behulp van zijn elektronische piano een inspirerende presentatie hield over improvisatie
in de jazzmuziek en de lessen die wij hieniit kunnen leren voor meerpartijensamenwerking.

Kenmerken van improvisatie in jazzmuziek
- Een van tevoren afgesproken `minimale struc[uur' geeft de spelers richting tijdens het improviseren.
- Voortdurend vindt afstemming plaats om tot dynamische synchronisatie te komen. Het spel van de

ander word[ geïnterpreteerd, terwijl tegelijkertijd eigen creaties worden gevormd.
- Op het moment dat spelers het gevoel hebben er `helemaal in te zitten omdat hun samenspel

fantastisch loopt' (in he[ Engels `in the groove' genoemd) probeert men deze periode te verlengen.
Er ontstaat vertrouwen, dat spelers in staat stelt risico's te nemen en ac[ies te ini[iëren.

- Tijdens het improviseren kan men niet terugvallen op oude patronen. Spelers kunnen slechts
`intelligen[ raden' en anticiperen op basis van wat er gespeeld is. Ondertussen musiceren zij door,
onder de assumptie dat het gespeelde poten[ie heeft en tot zinvol spel zal leiden.

- Solo's en ondersteunend spel worden afgewisseld tijdens beurtwisselingen.

~a' Stiles, J. (1999, p. 173-177).
14e Barrett, F. (1999, p. 25-31).
ia9 Dagseminar 'Making change work', UvT, Tilburg, d.d. 15 mei 2003.
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Relevantie voor meerpartijensamenwerking
1. Antecedenten van de overgangsruimte, bijvoorbeeld momenten voortkomend uit de in consensus

genomen beslissing om betrokken te zijn bij innovatie.
2. De dynamiek van partijen die de overgangsruimte binnengaan, bijvoorbeeld gedrag aan de grenzen,

fantaseren en experimenteren.
3. De uitdaging om vanuit een minimale s[ructuur en met een grote tolerantie voor fouten te `spelen'

met verschillende perspectieven en ideeën, zoals jazzspelers hun fouten kunnen omarmen als een
bron van leren.

4. Uitkomsten van posi[ief verlopen transitionele ervaringen, bijvoorbeeld het bewustzijn van
taakvariantie waarvoor verschillende graden nodig zijn van onafhankelijkheid, athankelijkheid en
interdependentie.

2.5.2.7 Conflicten
Volgens Schruijer zijn taakconflic[en inherent aan samenwerken. Een conflict kan ontstaan door
tegengestelde doelen van organisaties (die juist een prikkel waren om samen te gaan werken). In situaties
van samenwerking wordt van partijen gevraagd zich bewust te zijn van hun eigen groepsbelangen en zich
tegelijkertijd bewust te worden van de belangen en behoeften van andere partijen. He[ is geen eenvoudig
proces om de verschillende belangen met elkaar te verenigen. Het managen volgens traditioneel
leiderschap voldoet niet, omdat de manager geen formeel gezag heeft. In het ~roces van
meerpartijensamenwerking is de hamvraag hoe er met `issues' wordt omgegaan. Als Gcedee~ in de twee
casussen van zijn dissertatie bankmanagers onderzcekt met behulp van appreciative inquiry, zijn claims,
concems en issues van groot belang. De interviews hebben tot dcel claims (gunstige uitingen), concems
(uitingen van bezorgdheid) en issues ( onderwerpen waarover verschil van mening bestaat) van de
respondenten te achterhalen en te analyseren. Claims, concems en issues van de stakeholders vormen het
uitgangspunt van het implemen[atieproces. Door in de eerste fase op zcek te gaan naar de concerns,
claims en issues en het proces te zien als een onderhandelingsproces, wordt als het ware een platform
gecreëerd waaz onderhandeld kan worden. Doordat mensen elkaar door middel van interactie wederzijds
beïnvloeden, ontstaat er een gemeenschappelijk gecreëerde werkelijkheid, waarin stakeholders elkaar
beter begrijpen. In het proces van meerpartijensamenwerking spreekt het leiderschap uit de manier waarop
issues en conflicten gemanaged worden.

Bryant~5~ beschrijft een paradox als hij de positieve rol van conflic[ in collaboratie uitwerkt: confron[a[ie
is de sleutel tot collaboratie. De motivatie voor samenwerking met nieuwe partijen is meestal
doelgeoriënteerd. Machtsrelaties met een derde partij veranderen door het creëren van coali[ies. Issues
ontstaan in ieder stadium van samenwerking. In het begin zijn er bijvoorbeeld vragen over de mate van
commi[ment van de partners, vervolgens ontstaan er vragen over de balans van bronnen en invloed en in
een derde fase komen vragen rond autonomie op. Door issues goed te managen blijft de samenwerking
optimaal. De vraag hoe de issues te managen staat centraal bij Pratt, Gordon en Planning1S2. Zij kiezen
voor een systeembenadering. Meerpartijensamenwerking is een proces waarin organisaties - met eigen
perspectieven, waazden en culturen - samenwerken. Het is een proces van voortdurende aanpassing.
Mensen met verschillende perspectieven worden bij elkaar gebracht om mogelijkheden te exploreren,
gezamenlijke betekenisgeving [e ontdekken en acties te formuleren die zij samen willen uitvoeren.
Hiervoor is een waarderende aanpak nodig waarin de deelnemers hun persoonlijke ervaringen delen.
Voordat een issue to[ een conflict uitgroeit, is het zaak om de focus op toekomstige mogelijkheden te
richten, met de bereidheid om van zowel goede als slechte ervaringen te leren. Hoe kunnen issues
gemanaged worden? De Open Space technology van Owen153 biedt hiervoor een goed instrument.

~so Gcedee, J. (2003, p. 26).
15~ Bryant, T. ( 1999, p. 223-227).
iSZ Pratt, J., Gordon, P. and D. Planning ( 1999, p. 229-232).
~s' Owen, H. (1992~1997).
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Open Space technology
Participanten worden ui[genodigd om in workshops frank en vrij het verhaal vanuit hun eigen perspectief
te vertellen. Ieder krijgt van de gespreksleider gelegenheid om `zijn zegje te dcen'. Issues worden met
behulp van de Open Space technology in kaart gebracht: de participant brengt in de open ruimte zijn casus
in; deelnemers kunnen informatieve vragen stellen ter verduidelijking; vragen die een oordeel bevatten,
mogen niet gesteld worden.

Vervolgens s[ellen de deelnemers drie posters samen over:
- Hoe zien anderen je, bijvoorbeeld je toekomstige collega's of je klanten?
- Hoe wil je graag gezien worden door anderen?
- Wat wil je anders dcen om zo gezien te worden?

Ten slotte worden er afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak waarin de participanten zich
kunnen vinden. Belangrijker dan concrete actie is het ontstaan van nieuw begrip om samen te werken. Het
in de workshop gelegenheid krijgen om je mening [e onderbouwen is de belangrijkste prikkel tot
meerpar[ijensamenwerking. Dit wordt mogelijk als de participanten bereid zijn om te stoppen met het
beschuldigen van de ander. Het vinden van gezamenlijkheid (Barbara Gray: `finding common ground')
wordt op deze wijze eenvoudiger. Een onafhankelijke leider kan het vinden van gezamenlijkheid
faciliteren.

2.5.2.8 Leiderschap
Cummings en Worley'~ noemen competenties van leiders in multipartijensituaties:

- Het aanbrengen van een minimale siructuur, zoals Barrett'ss in jazzmuziek aanduidt. Een minimale
structuur geeft richting aan de jazzimprovisatie. Deze structuur is niet-onderhandelbaar en wordt
voorafgaand aan de samenwerking afgesproken.

- Het innemen van een neutrale positie.
- Het managen zonder op hiërarchisch gezag te hceven vertrouwen.
- Het omgaan met ambiguïteit en complexiteit.
- Vaardigheid om snel naar oplossingen te zoeken en de aanwezige diversiteit te reduceren.

Binnen het onderzcek naar leiderschap zijn drie hoofdstromen te onderscheiden'sb:
- Het vrcege leiderschapsonderzoek richt zich voornamelijk op de persoonlijke eigenschappen van

leiders. Men is op zoek naar het persoonskenmerkenprofiel van de ideale leider.
- Een tweede hoofdstroming binnen het onderzcek op het gebied van leiderschap is de

stijlbenadering. Effectiviteit van leiderschap is volgens deze benadering athankelijk van de
gevolgde stijl van leidinggeven, bijvoorbeeld `taakgericht' of `persoonsgericht'.

- De kritiek op de stijlbenadering richt zich vooral op het gebrek aan aandacht voor de situatie waarin
leidinggeven plaatsvindt. In reactie hierop komen de contingentietheorieën op, waarbinnen aan
situatiekenmerken (dat wil zeggen aan context) een centrale rol wordt tcegekend. In complexe
zorgorganisaties is dat veelal een turbulen[e omgeving, bijvoorbeeld een van voortdurende
horizontale integratie. In veel zorgorganisaties is dan ook voor transformationeel leiderschap een
belangrijke functie weggelegd.

Essentieel voor leiderschap in een situatie van meerpartijensamenwerking is het ontbreken van een
formele machtspositie of au[oriteit. Doorda[ er geen sprake is van een leider met formeel gezag en
ondergeschikten, voldoen de traditionele vormen van leiderschap niet binnen meerpartijensamenwerking.
Chrislip en Larson's' onderscheiden een `collaborative leader'. De taak van een collaboratieve leider ligt
in het waarborgen en continueren van het proces van samenwerken en het behalen van resultaten. Het is

~sa Cummings, T. and C. Worley (2001).
iss Barrett, F. (1999, p. 25-31).isb Den Hartog, D. (2004).
~s' Chrislip, D. and E. Larson (1994).
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een procesgerichte rol, waarbij de leider relevante partijen bijeenbrengt, hen aan tafel houdt en hen helpt
op constructieve wijze met elkaar om [e gaan.

Chrislip en Larson geven vier karakteristieken van een collaboratieve leider:
I. Inspire commitment and action. Collaboratieve leiders activeren anderen om een visie te creëren en

problemen op te lossen. Ze zijn actiegericht, maar niet in de vorm van het uitdelen van orders en
taken. Collaboratieve leiders overtuigen mensen dat er iets gedaan kan worden.

2. Lead as peer problem solver. Collaboratieve leiders zijn actief en betrokken. Hun energie richt zich
op de relaties tussen de betrokken actoren en het proces van samenwerken. Collaboratieve leiders
bouwen op hun geloofwaardigheid en integriteit.

3. Build broad-based involvement. Een doel van de samenwerking is vaak het samenbrengen van
partijen uit verschillende sectoren van de samenleving. Het managen van de diversiteit is een taak
van de collaboratieve leider.

4. Sustain hope and participation. Collaboratieve leiders overtuigen actoren ervan dat hun input wordt
gewaardeerd. Ze helpen met het opstellen van haalbare doelen en vieren tussentijdse successen.

Huxam en Vangen158 definiëren leiderschap in multipartijensituaties als `mechanisms that are central to
shaping and implementing collaborative agendas'. Deze mechanismen vatten ze samen onder de term
'contextual leadership'. Hieronder vallen o.a. de aard van de structuur, het type deelnemers, het proces
van samenwerken en de manier van communiceren en informeren.

Schruijer stelt zich met betrekking tot het leiderschap in meerpartijensamenwerking als hoofdvraag:
Hoe kunnen leiders het proces van samenwerking faciliteren zonder de noodzakelijke diversiteit te
reduceren en zonder de eigen belangen te laten domineren? In het interview over
meerpartijensamenwerking binnen de Stuurgrcep Ouderen en ICT geeft voorzitter Van Logtestijn als
antwoord: "...door als onathankelijk leider (voorzitter) iedere actor te stimuleren vanuit de eigen
competentie een bijdrage aan het gezamenlijke dcel van de Stuurgrcep te leveren."

Het onderzoek in de sociale psychologie bestudeert processen als leiderschap, conflicthantering of
samenwerking in groepen. Het gaat dan in vrijwel alle gevallen om een vergelijking van het gedrag van
twee groepen in een laboratoriumsituatie. Het is voor het begrijpen van meerpartijensamenwerking
belangrijk om meerdere groepen te bestuderen en kennis uit het laboratorium aan te wllen met kennis van
de praktijk. Een illustratie hiervan is `The Yacht Club'. Samen met haar collegae Vasina en Taillieu
speelde Schruijer een simulatie met als titel `The Yacht Club'. Deze simulatie is ontworpen om mensen
bewust te maken van de complexiteit van conflict en samenwerking tussen een veelvoud van groepen.
Zeven groepen, elk met hun eigen belangen, worden in de simulatie onderscheiden. De groepen kunnen
elkaar negeren, elkaar beconcurreren of samen allianties sluiten. Vansina'S9 beschrijft zijn observaties in
`The Yacht Club'. In een tweedaagse simulatie onderzoekt hij de interacties van managers en consultants
die een leidende rol innemen in een van de zeven belangengroepen. Deze managers en consultants blijken
weinig te investeren in de creatie van een ` samenwerkend taaksysteem', waardoor zij vergeten de
condi[ies te creëren waaronder samengewerkt kan worden.

De essentie van leidinggeven aan samenwerkingsprocessen is volgens Vasina het faciliteren van de
condities om optimaal resultaat te halen uit de diversiteit van percepties, competenties en bronnen,
waardoor verschillende partijen in staat worden gesteld hun dcelen te realiseren. Het is voor de
leidinggevende van belang om deze condities te creëren zonder zijnlttaar neutralitei[ te verliezen. Een van
de minimale condities voor een effectief samenwerkend taaksysteem is het opbouwen van vertrouwen.
Door `vertrouwen' zijn mensen namelijk in staat om te gaan met onzekerheid, externe controle te
vervangen door inteme con[role en interafhankelijkheid onder de stakeholders te accepteren, die allen ook
hun eigen doelen willen bereiken. Voor interpersoonlijk vertrouwen is een geschiedenis van respectvolle
interacties nodig. Institutioneel vertrouwen verschilt van interpersoonlijk vertrouwen in de mate dat

~Sg Huxam, C. and S. Vangen (1999).
is9 Vasina, S. (1999, p. 47-52).
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panijen zich kunnen verlaten op dezelfde formele mechanismen, namelijk professionalisme en
derdepartijgaranties, die bescherming bieden tegen benadeling.

Vertrouwen
Leiderschap vindt plaats binnen colloboratieve structuren en in het managen van issues. Het opbouwen
van vertrouwen gebeurt door condities te faciliteren. Vertrouwen opbouwen is een belangrijke taak van
een leider die meerpartijensamenwerking wil bewerkstelligen.
Vasina beschrijft als condities:

- Een persoon zich veilig laten voelen, doordat bijvoorbeeld zijn aanwezigheid legitiem is, zijn
mening gehoord wordt en geprobeerd word[ om zijn gezichtspunt te begrijpen.

- Face-to-face interacties faciliteren.
- Werken onder de grondregels van gelijkheid, redelijkheid en respect.

Vasina beveelt op basis van observaties in de simulatie personen die leiding geven in
meerpartijensamenwerking aan om energie te investeren in:

- het opzetten van een samenwerkend taaksysteem als tegenwicht voor krachten vanuit de
respectievelijke partijen en

- het opbouwen van vertrouwen door een minimale structuur van grondregels te creëren.

2.5.2.9 Een illustratie in de thuiszorg
In 1987 vonden er voor de thuiszorgsector twee belangrijke omgevingsveranderingen plaats, veroorzaakt
door veranderingen in budgettering van de Kruisorganisaties in de AWBZ en publicatie van het plan
Dekker (voorzitter van de `Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg'). Deze commissie
adviseert een beleidsverschuiving richting marktgeoriënteerde aanpak, waarbij competitie en het nemen
van ondernemingsrisico door zorgproviders gestimuleerd worden. Breedveld en Batenburg~~ analyseren
de strategische reactie in de Nederlandse thuiszorg.

Strategische reacties van thuiszorgorganisaties
Om op de overheidsplannen te anticiperen, kunnen bij de thuiszorgorganisaties drie strategische reacties
worden onderscheiden:

- Horizontale integratie: als voortzetting van overnamegolven in de kruis- en gezinszorg sinds 1980.
- Verticale integratie: een combinatie van kruis- en gezinszorgorganisaties in nieuw geïntegreerde

thuiszorgorganisaties.
- Consolidatie: onalhankelijk blijven.

In Noord-Brabant wordt door kruisorganisa[ies het meest voor consolidatie gekozen als strategische
reactie op het plan van de commissie-Dekkec [n Noord-Brabant daalt het aantal lwisorganisaties van 11
in 1986 [ot 9 in 1993 ( 80qo consolideerde dus). Het aantal gezinszorgorganisaties daalt echter van 29 in
1986 tot 12 in 1993. In totaal 25 gezinszorgorganisaties zijn betrokken bij horizontale overnames, slechts

4 organisaties consolideren (~ 15qo). Verticale integratie tussen kruis- en gezinszorgorganisaties komt in
Noord-Brabant niet voor in de onderzoeksperiode.

Horizontale en verticale integratie
De strategische reactie van thuiszorgorganisaties is gericht op schaalvergroting enerzijds en
portfoliovergroting door complementaire services te bieden anderzijds. De horizontale integratie van
gezinszorgorganisaties rond 1990 is gericht op schaalvergroting, maar is ook een proactieve strategische
reactie om te anticiperen op de roep van de overheid om meer competitie. De verticale integratie tussen
kruis- en gezinszorgorganisaties vanaf 1993 is duidelijk gericht op portfoliovergroting van
complementaire services (synergie).

In de tcekomst wordt voor thuiszorgorganisaties door Breedveld en Batenberg verbreding verwacht naar
samenwerking op supraregionaal niveau (horizontaal). Deze verbreding (meerpartijensamenwerking) zal

'~ Breedveld, E. en R. Batenburg (1999, p. 155-160).
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naar de verwachting van beide onderzoekers niet plaats vinden door overnames, maar door wederzijdse
samenwerking in netwerken.

Anno 20(}4 blijkt samenwerking in de thuiszorg in Noord-Brabant tot grote fusies te hebben geleid. Er kan
daarbij sprake zijn van horizontale integratie. Thuiszorg Eindhoven en Thuiszorg Kempenstreek
bijvoorbeeld fuseren op 1 januari 2004 tot één organisatie, ZuidZorg genaamd. Een voorbeeld van
verticale integratie biedt medio 2004 de krachtenbundeling van drie grote zorginstellingen in West- en
Midden-Brabant. Het gaat om Thebe en Mark en Maas (van oudsher eerstelijnsorganisaties in de
thuiszorg) en De Runne (een organisatie met zes zorgcentra voor verzorging en verpleging). Conform de
verwachting van Breedveld en Batenburg studeren de drie partners nog op de juridische vorm van het
samenwerkingsverband. Een samenwerking in een netwerkorganisatie lijkt meer waarschijnlijk [e zijn dan
een ovemame of fusie. Vanuit verticale samenwerking kunnen thuiszorg en woonzorgorganisaties zich
richten op intensieve vormen van verpleging en verzorging thuis. Kieboom, projectmanager extramurale
zorg van Conventus~b~, denkt hierbij onder meer aan tetminale begeleiding.

Een goed voorbeeld van zowel horizontale als verticale integratie biedt Stichting Humanitas in Rotterdam.
Omgevingsontwikkelingen dwingen woonzorgleveranciers [ot grootschaligheid. Volgens Becker~bZ is er
bij Humanitas een balans gevonden tussen grootschaligheid (28 woonzorgcentra, 4 woningcorporaties,
eigen thuiszorgorganisaties, enz.) en decentralisatie. Elk woonzorgcentrum functioneert volledig
zelfstandig. Meerpartijensamenwerking verloopt eenvoudig onder het motto `Ik werk het beste samen met
mijzelf. Humanitas kan tijdens het hele proces van de ontwikkeling van een levensloopbestendig
complex (ieder jaar komt er een complex bij; er bevinden zich eind 2005 vier complexen in de pijplijn)
daadkrachtig de regie voeren. Er is sprake van een regisseur met macht. Vergelijk Ford die haar
ketenpartners in de automobielindustrie leveringsvoorwaarden oplegt.

De maatschappelijke en politieke ontwikkeling in de gezondheidszorg vormen aanleiding tot strategische
heroriëntatie, niet alleen in Noord-Brabant, maar in heel Nederland. De modemisering van de AWBZ
stimuleert marktwerking. Zorgaanbieders kunnen hun bestaande zorg- en diens[verlening uitbreiden als
gevolg van nieuwe kansen die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe basisverzekering
bieden. Als meerwaarde van de samenwerking in netwerken worden genoemd:

- versterking van expertise en innovatieve kracht
- meer mogelijkheden om ketenzorg te verlenen
- uitbreiding van het dienstenpakket
- kostenvoordelen
- een proac[ieve reactie op omgevingsveranderingen

2.5.2.10 Celeerde lessen rondom meerpartijensamenwerking
Vanaf eind 2003 organiseert Alkemade~b' onder de naam `Kenniscirkel ICT in Wonen, Zorg en Welzijn'
bijeenkomsten om over innovatieve projecten van gedach[en te wisselen. De deelnemers zijn afkomstig
uit diverse sectoren van het praktijkveld, variërend van woningbouwcorporaties, installatiebedrijven,
zorgaanbieders, welzijnaanbieders, automa[iseringsbedrijven, gemeenten, bewonersvertegenwoordigers,
opleidingsinstituten, adviesbureaus enz. Alkemade krijgt als enthousiaste voortrekker ondersteuning van
een aantal kerngrcepleden, die onderwerpen voorbereiden - een uitstekende omgeving om een
focusgroepbijeenkomst over `meerpartijensamenwerking' te houden. Op donderdag 22 januari 2004 komt
in Tilburg gedurende één dag een twin[igtal prakiijkmensen bij elkaar om kennis te delen rond
`Samenwerking, Identiteit en Verantwoordelijkheid'. Er wordt ingezoomd op vier projecten c.q. trajecten:
ThuiszorgOnline, domoticatrajecten van Entron, Kenniswijk Roombeek en beeld-spraaktechnologie in
woningen in de wijk Strijp te Eindhoven. Meerpartijensamenwerking wordt door alle inleiders als
kritische succesfactor gezien.

16~ T. Kieboom in een interview over Conventus Thuiszorg, als onderdeel van Conventus, de nieuwe naam van één
Vughtse en víer Tilburgse verzorgingslocaties (Brabants Dagblad, d.d. 28 mei 2005).
ibZ Interview J. Vermeulen met prof. H. Becker, voorzitter RvB Stichting Humanitas, d.d. 27 september 2005.
16' Voor meer informatie over de Kenniscirkel in Wonen, Zorg en Welzijn zie www.ictinwzw.nl.
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De focusbijeenkomst start met een provocatieve vraag: `Beschrijf in één regel samenwerking binnen een
van de projecten die je op het gebied van ICT en wonen, zorg en welzijn uitvoert. Probeer vervolgens de
samenwerking in een beeld te vangen en schets dat beeld in een tekening.' De groepsgesprekken zijn
bijzonder informatief. De sfeer is ontspannen. Het resultaat wordt door de deelnemers als `inspirerend'
beoordeeld. Kools en Alkemadet~ doen verslag van de kennisuitwisseling en formuleren geleerde lessen
in de vorm van een lijst met aandachtspunten ( zie onderstaande lijst). De overeenkomst tussen de in de
theotie genoemde factoren voor meerpartijensamenwerking en het overzicht van praktijkmensen is
frappant. Beide invalshceken zullen het kader vormen voor het begrijpen van de
meerpartijensamenwerking in de cases V ieDome en CamCare.

Algemene voorwaarden voor samenwerking
- wederzijds begrip
- wederzijds profijt
- wederzijdse offers
- kennisuitwisseling
- aanwezigheid van een samenwerkingsdoel
- athankelijkheid tussen betrokken partijen
- partijen kunnen en willen een (unieke) bijdrage leveren

Aandachtspunten voor samenwerking in de 7nitiatiefj"ase'
- alles staat of valt met een enthousiaste trekker
- selecteer visionairs
- zoek partners voor de korte en lange temujn die commitment tonen om samen te werken
- expliciteer de belangen van alle partijen
- maak de onderlinge athankelijkheid duidelijk
- bespreek de rollen die iedere actor vanuit zijrtlttaar eigen identiteit kan bekleden
- werk een visie uit
- fotmuleer de gezamenlijke doelstelling
- bespreek de bijdrage van iedere actor aan de gezamenlijke dcelstelling
- breng risico's en gevolgen in kaart voor de betrokken organisaties

Aandachtspunten voor samenwerking in de 'Procesfase'
- laat het proces leiden door een regisseur
- huig positieve belangstelling om in daadwerkelijke participatie
- stel een werkplan op, waarin de uit te voeren taken verdeeld worden
- ontwikkel een demo, start met een pilot
- vraag gebruikers om feedback
- kies een marktbenadering
- werk financiële aspecten uit
- sluit aan bij bestaande technologieën en infrasttucturen
- zorg voor inbedding van het resultaat
- communiceer successen naar alle betrokkenen

Aandachtspunten voor samenwerking in de `Resultaatfase'
- beschrijf de meerwaarde van het bereikte resultaat vanuit diverse perspectieven (gebruiker,

medewerker, organisatie), zowel kwantitatief als kwalitatief
- structureer de samenwerking
- bepaal de schaalgrootte die nodig is voor blijvend resultaat
- monitor kwaliteit en zorg voor verbetering
- bepaal de te zetten vervolgstap

r~ Kools A. en B. Alkemade (2004) Geleerde lessen meerpartijensamenwerking tijdens de Focusgroepbijeenkomst
`Samenwerking, Identiteit en Verantwoordelijkheid'. Tilburg, d.d. 22 januari 2004.
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2.6 Relevante concepten uit de sociale wetenschappen
In het voorgaande is enerzijds het sociaal constructionisme uitgebreid beschreven, dat de ach[ergrond
voor actieonderzoek vormt, en anderzijds meerpartijensamenwerking, dat wij nodig hebben om de
ontwikkeling van innovaties in de keten wonen, zorg, en welzijn te begrijpen. Hiermee is een theoretisch
kader gegeven voor actieonderzoek in het algemeen en onderzoek in de cases VieDome en CamCare
(deel III) in het bijzonder. Enkele concepten uit de sociale wetenschappen die relevant zijn voor deze
dissertatie zijn: zingeving en het hiermee samenhangende concept waardering; subjective expected utility
en het bijbehorend model om te bepalen welk alternatief een persoon zal kiezen; sense of coherence;
confirmerende feedback en reflective practitioner.

2.6.1 Zingeving
Zingeving wordt beschouwd als een van de centrale thema's in het sociaal constructionisme ( zie par.
2.2.1). Als bouwsteen van het maatschap~elijk bestaan zien Verlinde en Luijten ' zingeving', waarbij - als
het om organisaties gaat - leiderschap~~ een wezenlijke rol vervult. Zij stellen dan ook voor modellen
van organisatieverandering niet slechts te toetsen in termen van hun objectieve waarheidsgehalte, maar
veeleer in functie van de kracht van het model om zingeving te vervullen. Verlinde en Luijten geven
duidelijke tips voor leidinggevenden. De leidinggevende die zijn complementaire rol goed invult, slaagt
erin om op een ander vlak dan vakinhoud zijn mensen aan te vullen en te ondersteunen, namelijk op het
gebied van het coachen, stimuleren en faciliteren ( vooaien van de nodige informatie en hulpmiddelen).
Taakgericht leiderschap is niets anders dan het koppelen van het werk aan de identiteit van de persoon.
Als leidinggevenden hun rol van complementaire Alter gced vervullen, ontstaat een klimaat waarin alle
betrokkenen zich letterlijk `thuis' vcelen. Rijsman noemt dit de `appreciatieve manier van samenwerken'.
Betrokkenen appreciëren elkaars activiteiten als onderbouwend voor hun eigenwaarde. Zingeving is niet
alleen voor medewerkers in een organisatie essentieel. Ze wordt door het Seniorenpanel ICC genoemd als
algemene waarde voor ouderen (zie par. 5.2.1). Zingeving komt ook tetug als kemthema voor
ouderenbeleid in de oratie van Schalk als hij het heeft over fundamentele behceften, die voor alle
ouderen van belang zijn.

2.6.2 Waardering
In de beschrijving van appreciative inquiry is duidelijk geworden dat door waarderend [e onderzoeken een
`provoca[ieve actieagenda' kan ontstaan, die kan rekenen op een groot draagvlak. Waarderen begint bij
het stellen van de eerste vraag. Louter en alleen het stellen van de vraag fungeert als actieve kracht,
gericht op het aanboren van (bepaalde) mogelijkheden. In aanwezigheid van de luisteraar (de interviewer)
vormt zich het antwoord van de spreker (de geïnterviewde). Veel moeite wordt verder besteed aan het
continu informeren van en het communiceren met alle betrokkenen. De kracht van het waarderen en van
waarderend onderzoeken wordt ook gedemonstreerd in de klassieke Hawthorne-experimenten.

Hawthorne-effect
In experimentele situaties die met veel enthousiasme zijn opgezet en waarvoor het personeel speciaal is
aangetrokken, is het ziekteverzuim in het begin laag. In de praktijk blijkt dit bijvoorbeeld in
verzuimonderzcek bij personeel dat werkzaam is in kleinschalige woonvormen voor dementerenden. Na
een periode van een jaar of twee zet gewenning in en stijgt het ziekteverzuim. Dit hangt samen met wat in
de sociale wetenschap het `Hawthome-effect' wordt genoemd. Zolang de ogen van de wereld op hemlttaar
zijn gericht en hij~zij veelwldig `eerbied, aandacht en respect' krijgt, voelt iedere medewerker zich de
mceite waard en werkt hard. Wanneer het appreciatieve aspect afneemt, zal het management hierop
bedacht moeten zijn om tegenmaatregelen te kunnen nemen.

Elton Mayo deed in de jaren twintig van de vorige eeuw klassiek geworden experimenten naar factoren
die de productiviteit in de Hawthorne-fabriek beïnvloedden. Welke factor hij ook varieerde (werktijden,
fabricageproces, pauzes, maaltijden of licht), de productiviteit bleef stijgen. De verklaring van Mayo:
juist de aandacht van de ondeaoeker en het onderzoek zelf, ondersteund door de betrokken leiding, deed

ibs In processen van meerpartijensamenwerking wordt onder `leiderschap' en `regievoering' vaak hetzelfde verstaan.
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de productiviteit stijgen. De bevindingen van dit onderzoek vormen in de organisatiekunde het begin van
het Human Resource Management als aanwlling en reactie op de rationele benadering van het
voorgaande Taylorisme. In interviews van medewerkers verbonden aan VieDome en CamCare,
bijvoorbeeld verpleegkundigen of zorgcentralisten, blijkt dat zij veel waardering ontmoeten. Zij spreken
dan ook met trots en plezier over hun zinvolle bijdrage aan deze innovatieve ontwikkeling.

De kloof tussen weten en doen
In de Hawthorne-experimenten blijkt waardering tot gedragsverandering te leiden. In het kader van deze
dissertatie blijkt in het relevantieonderzoek het hanteren van een waarderende benadering van groot
belang te zijn. In feite betekent gedragsverandering dat er van `leren' sprake is. Mensen vertonen gedrag
dat zij tevoren niet vertoonden: zij leren.
Een basisschema om in de psychologie gedrag te beschrijven is: stimulus - response. Gedrag wordt
gezien in functie van antecedenten (wat aan het gedrag voorafgaat) en consequenties ( wat op het gedrag
volgt). De belangrijkste gevolgen zijn ` beloning' en `straf, zoals in de bekende klassieke conditionering
van Pavlov (de hond van Pavlov) en operante conditionering van Skinner ( Skinnerbox). Veel gedrag
wordt geleerd door het imiteren van een model. Een kind imiteert bijvoorbeeld het gedrag van het
belangrijkste rolmodel, zijn ouders, die hun kind hiervoor waarderen. Het model hceft geen expert te
zijn, het mag ook een beginner zijn. Belangrijk bij imiteren is namelijk het `dcen'. Als een beginner
wordt geïmiteerd, vindt naast imitatie van fouten ook imitatie van het uitproberen plaats. Nieuw gedrag
kan gevormd worden ( learning by shaping) door gedrag dat in de buurt komt van het gewenste gedrag
onmiddellijk te belonen. Individuele gedragsverandering lukt in het algemeen beter als de voordelen
tastbaar en reëel zijn, gegarandeerd zijn in plaats van waarschijnlijk; kort na het gedrag volgen en als
gedragsverandering relatief weinig moeite kost.

Het is zonneklaar dat gebruikmaken van modeme technieken om zelfstandig te wonen een
gedragsverandering vraagt die in het algemeen gesproken moeizaam zal lukken. De voordelen van
domotica zijn niet tastbaar en reëel, zijn eerder waarschijnlijk dan gegarandeerd, volgen vaak pas lang na
het gedrag en de gedragsverandering kost moeite (bijvoorbeeld omda[ ingeslepen handelingspatronen
mceten worden aangepast). Voor telemedicine- en beeld-spraaktoepassingen geldt hetzelfde. Er is sprake
van `preventie'. Er wordt gevraagd om maatregelen te nemen die de gebruiker zullen behceden voor iets
waarvan iedereen hoopt dat het nooit zal gebeuren. De eerste ceactie op domotica is dan ook vaak:
"Prachtig, maar ik heb het níet nodig" of: "Misschien is het iets voor mijn buurman."'~

Preventieve campagnes zijn moeilijk te funderen in bovenstaande leerprincipes. Ook voorlichting is in de
meeste gevallen onvoldoende. Er hestaat namelijk een kloof tussen weten en dcen. Mensen gedragen zich
ongezond, zij roken bijvoorbeeld, terwijl ze weten da[ roken een risico voor hun gezondheid inhoudt.
Alleen op basis van voorlichting, of door kennisvermeerdering in het algemeen, wordt in preventieve
campagnes vrijwel nooi[ gedragsverandering bereikt. Het is belangrijk te kiezen voor een waarderende
aanpak (AI: appreciative inquiry) en ons te baseren op sociaal-wetenschappelijke inzichten over
gedragsverandering, zoals de belonende werking die van waardering ui[gaat (zie het Hawthorne-effect).
Ouderen leven in veel gevallen al lange tijd zelfstandig. Waarderend onderzcek naar de manier waarop
bijvoorbeeld een zeventigjarige, jaar in jaar uit, zelfstandig woont, zal de kans vergroten dat moderne
technieken worden geïncorporeerd. Dit zal zeker het geval zijn als waarderend wordt aangesloten op
moderne technieken die de persoon in kwestie vandaag de dag reeds gebtuikt.

'~ Zie ook de kop boven het interview van ir. Wim Bdhler, initiatiefnemer van het project `Blijf langer thuis in eigen
huis' door B. van Dommelen, Eindhovens Dagblad, d.d. 27 januari 2004: `Ze zeggen: "Dat heb ik niet nodig."
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2.63 Subjective expected utility
Er zijn mogelijkheden onderzocht om op basis van kwantitatieve gegevens valide en betrouwbare
conclusies te trekken. Een relevant concept leek `subjective expected utility' te zijn. Een belangrijke rol
speelt namelijk de inschatting die een potentiële gebruiker maakt van de nuttigheidswaarde van de
moderne [echnieken. Uitgangspunt is dat de gebruiker van moderne technieken er in de ondersteuning
van het zelfstandig wonen écht iets aan moet hebben167. De mens streeft als doelgericht wezen doelen na.
In het algemeen worden dcelen nagestreefd die het hoogst gewaardeerd worden en die goede kans maken
om gerealiseerd te worden. Veen en Wilke'~ geven aan dat bij de keuze voor een gedragsaltematief door
de persoon twee principes een rol spelen: de waarde (utility) van de uitkomsten verbonden aan de
consequentie en de verwachting (expectation) dat die consequenties inderdaad tot de gewenste
uitkomsten leiden. De combinatie van beide principes leidt tot de subjectief verwachte uitkomst (SEU -
subjective expected utility) van een alternatief. Keuze voor een gedragsalternatief is bijvoorbeeld het
gebruik gaan maken van personenalarmering of van een andere domoticatoepassing.

Edwards'~~ beschrijft hoe Atkinson voor het eerst in 1957 publiceert over experimenten naar
`taakmoeilijkheid'. Atkinson stelt vast dat eenvoudige taken als minder waardevol worden beoordeeld en
mceilijke taken als meer waardevol. Het subjective expected utility (SEU)-model, dat onder meer
Atkinson"~ in zijn prestatie- motivatietheorie gebruikt, gaat uit van de veronderstelling dat mensen hun
voordeel proberen te maximaliseren. De persoon kiest dàt alternatief waarvan de SEU het hoogst is. SEU
is gelijk aan de vermenigvuldiging van de kans van slagen (probabilteit slagen afgekort met Ps) en
nuttigheidswaarde (utility afgekort met U).

SEU - Ps x U

Wat betekent het SEU-model voor mensen die overwegen domoticatcepassingen aan te schaffen? De
subjectieve schatting van de waarde van een domoticatoepassing is gelijk aan het product van de kans dat
ik erin slaag om mij de moderne techniek eigen te maken (Ps) en de waarde (U) die ik hieraan toeken.
Als ik bijvoorbeeld een keer op de grond ben gevallen ten gevolge van een hersenbloeding en een avond
blijf liggen voordat ik hulp krijg, zal de waarde van de toepassing `personenalarmering' mij duidelijker
zijn dan wanneer ik nooit weggevallen ben. Subjectieve schattingen van voor- en nadelen (en de kans dat
ze optreden) zijn niet gelijk aan objectieve schattingen. Zo worden kansen op frequent voorkomende
risico's vaak onderschat. Ook kan de beschikbaarheid van voorbeelden uit de eigen omgeving meespelen
(`Ik heb geen personenalarmering nodig want mijn opa is 100 jaar oud geworden'). Bovendien neigen
mensen tot onrealistisch optimisme, vooral bij risico's die als oncontroleerbaar beleefd worden
(`Risicoinformatie geldt voor anderen, niet voor mij'). Ten slotte heeft subjectief gevoelde
`onmiddellijke' nuttigheidswaarde veelal een grotere invloed op gedrag dan `uitgestelde'
nuttigheidswaarde.

Het SEU-model wordt vaak toegepast in sociaal-cognitieve modellen van preventief gezondheidsgedrag.
Hoewel de vragen naar de kans op slagen ( Ps) en de belonende waarde van slagen (Is) in het
relevantieonderzoek niet gebruikt zijn, is een aantal gerelateerde concepten van belang:

- Self-efficacy ( zelfe,~j`ectiviteit). Volgens Bandura is het subjectieve gevoel in staa[ te zijn gedrag uit
te voeren ( te stellen) in het algemeen een goede voorspeller van preventief gedrag. Iemand die
gewend is aan moderne technieken ( bijvoorbeeld door eerdere werkervaring) zal minder mceite
hebben me[ domoticatcepassingen om te gaan en deze sneller gebruiken. Dit wordt in soortgelijke
bewoordingen op meerdere plaatsen geformuleerd. Zie onder meer: Seniorenpanel ICT (pac5.2.1 )
en [ijdens een focusgrcepbijeenkomst van `Eigen huis en techniek' ( par. 8.3.2.2). Zelfeffectiviteit
ontstaat overigens eerder door `doen' dan door ` praten over'. SeniorWeb maakt hier gebruik van.
Ouderen leren met computer en intemet omgaan door ze achter de pc aan het werk te zetten

167 Philips hanteert dit uitgangspunt in het merkmotto `Sense and Simplicity'. Philips-producten moeten zinvol en
eenvoudig te bedienen zijn.
ibs Veen, P. en H. Wilke ( s.a., p. 64.).
169 Edwards, D. (1999, p. 366).
"o Atkinson, J.W. (1974).
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(learning by doing). Vanzelfsprekend is ook opbouw nodig (leaming step by step) en herhaling van
het geleerde. Ouderen blijken bij SeniorWeb heel gced van elkaar te kunnen leren (peer leaming).
In dit laatste geval zijn de inzichten van Bandura over model-leren (modelling) bruikbaar.

- Sociale vergelijking. Rijsman beschrijft in zijn sociale vergelijkingstheorie hce mensen zich
vergelijken met de `vergelijkbare ander' en daar hun gedrag op afstemmen. Als twee senioren in
ongeveer dezelfde leefomstandigheden naast elkaar op de flat wonen en de een schaft
personenalamzering aan, wordt de kans groter dat zijn buurman dat ook zal doen. Volgens Duimel
en Klumper~~~ nemen ouderen in woonzorgcentra met internetcafés de beslissing om te internetten
veelal na gestimuleerd te zijn door mensen om hen heen. Deze zogenaamde `change agents' blijken
door het geven van een steuntje in de rug een belangrijke rol te spelen bij het on line gaan van
ouderen.

Dynamiek van de gedragsverandering. Er zijn stadia in het proces van gedragsverandering
aanwijsbaar. Het dynamisch verloop kan als volg[ zijn: van de fase zonder gedragsverandering,
naar een stadium waarin bewustzijn van een probleem ontstaat en een intentie tot verandering, naar
een fase waarin een actieplan gevormd wordt, naar de fase van het daadwerkelijk doorvceren van
de verandering. Deze dynamiek van gedragsverandering komt in het werkprogramma van de
Stuurgroep Ouderen en IC'T in Brabant terug (par. 5.2.2).

De aanwezigheid van obstakels. Als eerst obstakels overwonnen moeten worden, vermindert de
kans op gedragsverandering aanzienlijk. In de beginperiode, tcen van bekabelde domotica
gebruikgemaakt werd, betekende dit dat kabelgoten voor domotica alleen in nieuwbouw op
eenvoudige wijze konden worden aangebracht. Kabelgoten frezen in muren van bestaande bouw
bracht veel kosten en overlast met zich mee.
Kinderen en kleinkinderen kunnen voor ouderen een functie vervullen in het wegnemen van
obstakels. Als een zoon het niet meer vertrouwt dat zijn vader alleen gaat fietsen, kan hij hem op
vaderdag een mobiele telefoon cadeau dcen. Er zijn toestellen met een grote knop om alatm te
slaan via he[ automatisch kiezen van voorgeprogrammeerde nummers. Kleinkinderen nemen vaak
hindemissen bij hun grootouders weg door het invceren van een adresboek in de mobiele telefoon,
hun een keer vanuit het buitenland een sms te sturen enz. ('jong leert oud', ook wel
intergenerationeel leren genoemd).

De inrichting van de omgeving. De omgeving kan zo worden ingericht dat gewenst gedrag
bevorderd wordt. Als een woningcorporatie besluit tot het opplussen van woningen, opdat is
voldaan aan het politiekeurmerk veilig wonen, kan bij bewoners de wens ontstaan naas[
opplusvoorzieningen meer beveiliging aan te brengen (bijvoorbeeld brand- en
personenal armeri ng).

Het SEU-model leek vooraf gced bruikbaar voor analyse van resultaten afkomstig van de focusgrcepen,
waar van gedachten gewisseld wordt over de subjectieve verwachte nuttigheidswaarde van moderne
technieken om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Per tcepassing zijn de kans op slagen ( Ps) en de
belonende waarde van slagen (Is) nagegaan om later eenvoudig de SEU te kunnen berekenen en te
bepalen wat de meest kansrijke ICI'-service is om te ontwikkelen. In de praktijk blijkt tijdens het
vooronderzoek op 14 en 15 september 2004 (zie par. 8.2) het niveau van vraagstelling te gedetailleerd.
Daarom wordt besloten de vragen naar slaagkans en belonende waarde van slagen rond het gebruik van
moderne technieken door ouderen te laten vallen.

'~~ Duimel, M. en Klumper, O. in: Steyaert, J. (2004, p. 83).
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2.6.4 Sense ofcoherence
Antonovsky"Z onderzcekt dispositionele eigenschappen van een persoon in relatie tot stress en
gezondheid. Ook bij Ana[onovsky komt zingeving terug en wel als een van de kernbegrippen in het
model dat hij `sense of coherence' noemde. Antonovsky was een Israëlisch gezondheidssocioloog, Hij
overleed in 1998. Hij wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met overleven en sterven in de Holocaust
van de Tweede Wereldoorlog. Antonovsky stelt zich als hoofdvraag: `Waarin verschillen mensen die
concentratiekampen, folteringen en andere mensonwaardige situaties overleven van mensen die in
soortgelijke situaties ten onder gaan?'

Het antwoord vindt Antonovsky in sense of coherence, dat bestaat uit drie kernbegrippen:
- begrijpelijkheid (comprehensibility)
- hanteerbaarheid (manageability)
- betekenis (meaningfulness)

Bij onderzcek van overlevenden van concentratiekampen stelt Antonovsky vas[ dat overmatige stress niet
al[ijd ziekmakend is. Integendeel, bepaalde mensen bieden weerstand en groeien boven zichzelf uit en
worden gekenmerkt door een besef van coherentie.

Van den Eijnden13 interpreteerde de originele definitie van sense of coherence in zijn proefschrift als
volgt: 'Sense of coherence is een globale oriëntatie die de mate aangeeft waarin iemand het
doordringende, blijvende maar wel dynamische gevoel van vertrouwen heeft dat zijnlhaar interne en
externe omgeving voorspelbaar is en dat er een grote kans bestaat dat de dingen zo goed zu[len uitkomen
als redelijkerwijs kan worden verwacht.'

Bij Antonovsky gaat het erom da[ de persoon zelf niet alles onder controle moet hebben, maar dat de
persoon kan vertrouwen op anderen in de nabije omgeving die de situatie of gebeurtenis kunnen
controleren. Verlinde en Luijten concluderen dat wanneer een persoon de wereld begrijpt en ervaart als
voorspelbaar, hanteerbaar en betekenisvol (hoge sense of coherence), hij~zij beter in staat zal zijn de
juiste copingstrategie te ontwikkelen, minder angstig zal zijn, de impact van life-stressoren zal afnemen
en de stressvolle situatie als minder bedreigend wordt beleefd. Betekenis geven aan eigen gevoelens, en
gedragingen en acties in een bepaalde con[ext plaatsen zijn is sleutelfactoren tot het gemotiveerd blijven
werken (en ontspannen leven), zelfs onder stressvolle en moeilijke omstandigheden.

Sense of coherence bepaalt volgens Antonovsky het overleven of ten onder gaan van mensen die de
Holocaust meemaakten als slachtoffec Overigens laat ook de als oorlogsmisdadiger in Neurenberg
veroordeelde Albert Speer14 in zijn dagbceken over [wintig jarig gevangenisverblijf in eenzame
afzondering in Spandau zien wat sense of coherence in de praktijk betekent om lichamelijk en vooral ook
psychisch te overleven.

In veel minder extreme levensomstandigheden wordt het belang van sense of coherence in een bekend
sociaal-psychologisch experiment gedemonstreerd. In een onderzoek onder tandartspatiënten die gro[e
angst hebben voor behandeling krijgt de experimentele groep de beschikking over een knop aan de
stoelleuning. Afgesproken wordt dat de tandarts zijn behandeling onmiddellijk staakt als de patiënt op de
knop drukt. Het resultaat is dat vrijwel niemand de knop gebruikt. Het greep houden op de situatie door
de patiënt maakt het voor de tandarts mogelijk zelfs de meest angstige persoon te behandelen.

"Z Antonovsky, A. (1987).
"' Eijden, van den F. ([995).
"' Speer, A. (1976).
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Uit eigen werkervaring in de opvoeding van meervoudig gehandicapte kinderen, die zowel verstandelijk
als auditief gehandicapt zijn, weet ik hoe belangrijk het is om sence of coherence te ontwikkelen. Dat
geldt des te meer als het kind snel overprikkeld raakt, bijvoorbeeld omdat het nog geen tijdsbesef heeft
ontwikkeld of omdat het over weinig taalmogelijkheden beschikt. Door zijn omgeving te structureren
- bijvoorbeeld in personen, activiteiten en locaties - krijgt het kind geleidelijk greep op zijn bestaan. Het
belang van sence of coherence komt ook in de focusgroepbijeenkomst over dementerenden en modeme
technieken terug in de gedachtewisseling over gebruikersvoorwaarden (zie par. 8.3.2.2.).

In het algemeen gesproken streven mensen ernaar zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te
houden, bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. In het waarderend onderzoeken van mensen met
en zonder beperking die zelfstandig in de wijk wonen met ondersteuning van ICT' zijn de concepten
`zingeving' en `sense of coherence' zeer relevant.

2.6.5 Confirmerende feedback
Praktijkreflectieonderzoek vraagt om aanvulling met confirmerende feedback. De onderzoekers
rapporteren resulta[en. Zij doen uitspraken, formuleren stellingen enz. over bijvoorbeeld organisatie. De
onderzcekers willen hierop terugkoppeling door gebruik [e maken van een focusgroep - en vele
feedbackbijeenkomsten - waarin om toetsend commentaar wordt gevraagd. Ook binnen het onderzoek
van de dissertatie is feedback vanuit de stakeholders essentieel. Feedback is onder meer gevraagd aan het
Seniorenpanel ICT, de Stuurgroep Ouderen en ICT, gebruikerspanels van de sociale kaart van
zorgwelbrabant.nl en groepen senioren die reflecteren over de betekenis van moderne technieken in
relatie tot zelfstandig wonen.

2.6.6 Reflective practitioner
Schán'~S lanceert de term `reflective practitioner' voor de professional die systematisch zijn vakkennis op
peil houdt door reflectie op zijn ervaringen. Salmon'~6 geeft managers als voorbeeld die leren om kennis
uit te wisselen door te acteren als `reflective participants' in collegiale netwerken. Hun uitdaging is te
managen door het verenigen van actie en reflectie.

Verlinde en Luijten propaganderen in hun proefschrift de `lerende organisatie'. Zij concluderen dat de
`reflective practitioner', die door middel van praktijkreflectieonderzoek zijn ervaringskennis
communiceert me[ collega's in het beroep en de wetenschap, recht van spreken heeft. Voor het
ontwikkelen en onderhouden van een `body of knowledge' echter zijn communicatie tussen professionals
en een cyclus van experimenteren en impliciteren, zoals beschreven door Nonaka en Takuchi'~~, een
vereiste. Nonaka en Takuchi denken vooral aan onderlinge kennisuitwisseling in de praktijk. De
methodologie van praktijkreflectieonderzoek kan tussen theorie en praktijk een brug slaan.

Om vermaatschappelijking van zorg te realiseren is het van groot belang dwarsverbanden tussen
participanten op te sporen en aan te brengen, die kennisuitwisseling en he[ bundelen van informa[ie
bevorderen. Want in het proces van vermaatschappelijking van zorg gaat het om het doorbreken van
verkokering, een integrale aanpak, intersectoraal denken enz.. Reflective practitioners in de diverse
netwerken kunnen daarbij als intermediair een sleutelrol spelen.

~'S Schbn, D. (1983).
176 Salmon, G. (2000).
~'~ Nonaka, I. and H. Takuchi (1996).
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2.7 Verantwoording van de keuze voor actieonderzcek
In de slotparagraaf van dit hoofdstuk over het ondercoekskader wil ik mijn redenen geven om in deze
dissertatie voor actieonderzoek [e kiezen.

Er zijn in het algemeen gesproken drie belangrijke rechtvaardigingen voor actieonderzoek.
- De eerste ontstaat vanui[ de brede kritiek op de sociale wetenschap dat zij onmachtig is om

oncontroversiële antwoorden te geven op grote maatschappelijke problemen, zoals die op het gebied
van veiligheid, zorg, onderwijs, integratie, mobiliteit enzovoorst. De houding van objectiviteit leidt
tot het falen van de sociale wetenschap in het betrokken raken in problemen op plaatsen waar die
bestaan: binnen communiteiten, wijken, regio's enz.. In dit verband wordt vaak teruggegrepen op
Schón, die aangeeft dat technische rationaliteit ui[stekend werkt in de bouwkunde en op medisch
gebied, maar niet in het sociaal werk, onderwijs, psychotherapie, politiek, stadsontwikkeling en
management. De regels die valide positivistische verklaringen van sociale problemen opleveren,
kunnen niet de kennis produceren die nodig is om er iets aan te dcen178. Ik vind deze kritiek te
zwaar. Naar mijn mening kan actieonderzoek een aanvulling bieden op (in plaats van vervanging
van) de traditionele onderzoeksmethoden. In bepaalde gevallen is actieonderzoek de meest
aangewezen methode en in andere situaties niet. De probleemstelling van mijn dissertatie vraagt om
participatief actieonderzoek. Als onderzoeker wil ik naast de onderzochten staan - niet als expert
tegenover of boven hen - om met behulp van appreciative inquiry gezamenlijk na te gaan hce ICT
ingezet kan worden om het zelfstandig wonen te ondersteunen.

- De tweede rechtvaardiging komt vanui[ het gebrek aan mogelijkheden voor de direct betrokkenen
die onderzocht worden om invloed uit te cefenen. In de gevallen dat er wel invloed is van
onderzoek op het beleid, hebben degenen op wie het beleid zich rich[ vaak geen of weinig inbreng
gehad. Stakeholders worden zelden geconsulteerd over wat zij als beste manier beschouwen om aan
hun behoeften [egemoet te komen. Zie bijvoorbeeld een belangrijke conclusie van het RMO-advies
over vermaatschappelijking: "Er zijn geen gegevens voorhanden over langer zelfstandig wonen van
mensen met beperkingen zélf'19. Actieonderzoek kan zorgen voor empowerment van direct
betrokkenen om invloed uit te oefenen.

De derde, vaak vergeten, reden volgt uit het begrijpen van het feit dat alle kennis
noodzakelijkerwijs gebaseerd is op praktische competentie. Dat geldt voor theoretische
onderzoekskennis uit de fundamentele wetenschap, waarin de onderzoeker probeert slech[s te kijken
zonder te veranderen. Maar ook kijken is actie. Hoe meer de onderzoeker betrokken is, hoe meer
actie er is. Daarom pleit Eikeland ervoor om reflecterende onderzoeksbekwaamheden te integreren
in praktische contexten~~. Op deze wijze kan tegemoet worden gekomen aan de noodzaak om meer
lerende, kenniscreërende organisaties en professies te ontwikkelen.

Een belangrijke reden voor actieonderzoek ontstond door het falen van conventioneel onderzcek naar de
effecten van grote Amerikaanse sociale interventieprogramma's, onder meer onder de regering van
president L.B. Johnson. Er werden bijvoorbeeld grootscheepse stimuleringsprogramma's op
onderwijsgebied ontwikkeld en uitgevcerd, onder andere het bekende `Headstart-program'. In Nederland
zijn dergelijke `bijspijkerprogramma's' op onderwijsgebied de voorloper van televisieprogramma's als
Sesamstraat geweesL (In België had het vergelijkbare televisieprogramma `Tik Tak' een cognitieve
stimuleringsfunctie voor kleuters.). Er was een sterke roep om responsieve evaluatie, waarin deelnemers
betrokken worden om de stimuleringsprogramma's te beschrijven en te beoordelen. Actieonderzcek is
gericht op gebruik van de onderzoeksresultaten. Deze nadruk spreekt mij bijzonder aan.
Vermaatschappelijking van zorg vraagt vanwege de noodzaak van toepasbaarheid om ac[ieonderzoek.

"B Friedman, V. (2002, p. 160).
19 RMO-advies 25 (2002, p. 147).
~go Eikeland, O. (2002, p. 154).
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In navolging van Lincoln's' zie ik actieonderzoekers als:
- primair gericht op positieve sociale verandering op een democratische manier
- in staat om op voet van gelijkheid met groepen te werken
- over langere tijd verbonden met groepen

Persoonlijke motivatie voor actieonderzcek
Mijn belangrijkste reden om voor actieonderzoek te kiezen wordt door Rick Kwekkeboom aangedragen
als zij tijdens het symposium over transmuralisering de drempels voor vermaatschappelijking aangeeft'sZ.
Kwekkeboom onderzoekt het draagvlak en de draagkracht voor vermaatschappelijking in de Nederlandse
geestelijke gezondheidszorg. Haar onderzcek richt zich op drie partijen: instituties, het sociale netwerk en
de maatschappij zelf. Bij elke partij blijken obstakels tegen vennaatschappelijking te bestaan. De
hoofdconclusie van Kwekkeboom is dat helaas recente adviezen, zoals uitgebracht door de Task Force
Vermaatschappelijking en de Landelijke Commissie Volksgezondheid, voorbijgaan aan de kern van het
probleem, [e weten onvoldoende draagvlak.

Na ruim anderhalf jaar literatuurstudie en op grond van diverse gesprekken met sleutelfiguren die ik om
advies vroeg, ben ik tot de slotsom gekomen dat participatorisch actieonderzoek de meeste kans van
slagen biedt om voldoende draagvlak te ontwikkelen op het gebied van vermaatschappelijking van zorg
en om gezamenlijk de vraag te beantwoorden hce ICT kan helpen bij het zelfstandig wonen. Voor het
cocreëren van zorgvernieuwing is actieonderzoek nodig naar de inzet van ICT ter ondersteuning van
ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.

In deze dissertatie is gekozen voor een paradigma, een methodologie en methoden. Dick geeft aan dat
binnen een bepaald onderzoeksparadigma diverse methodologieën vallen, die alle steunen op een aantal
methoden van datacollectie en interpretatie183. Actieonderzoek lijkt als paradigma, `participatief
actieonderzoek' als onderaoeksmethode en appreciative inquiry als instrument het beste bij de
probleemstelling van deze dissertatie te passen. In het onderzoeksdesign is met name responsiviteit nodig
om draagvlak te on[wikkelen. Het adequaat kunnen inspelen op de lokale situatie vraagt om
actieonderzoek dat met kwalitatieve data kan omgaan. In het actieonderzoek zullen studenten betrokken
worden om onder mijn begeleiding praktijkervaring op te doen en vanuit diverse invalshceken hun
bijdrage te leveren.

Goed actieonderzoek
Bradbury en Reason sluiten hun handbcek over actieonderzoek af inet een concluderend hoofdstuk'~.
Hie.rin behandelen zij een aantal kwesties en keuzemomenten die gericht zijn op het verbeteren van de
kwali[eit van actieonderzoek. De kernvraag is: `Dcen wij goed actieonderzcek?' Het expliciteren en
beantwoorden van deze kemvraag levert een bijdrage aan de kwaliteitsverhoging van het actieonderzoek.
Als participanten van het actieonderzcek op deze kwesties gezamenlijk reflecteren, zullen zij wegen
vinden voor kwalitatief goed actieonderzoek.

Voorafgaand aan de onderzceksfase worden deelvragen geformuleerd die een referentiekader bieden en
een kritische confrontatie mogelijk maken van de eigen conclusies en bestaande theorieën en
opvattingen.

'si Lincoln, Y. (2002, p. 126).
182 Kwekkeboom, R. (2003, p. 13).
183 Dick, B. (2003, p. 12).
'~ Bradbury, H. and P. Reason (2002, p. 447-454).
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Na afloop van de onderzoeken wil ik onderstaande vragen van Bradbury en Reason beantwoorden:
- Is het actieonderwek expliciet gericht op het ontwikkelen van een praktijk van relationele

participatie? Het gaat niet om de kwantiteit maar de kwalitei[ van de relaties binnen en vanuit de
actieonderzoeksgroep. Wordt door de actieonderzoeksgrcep maximale participatie bereikt?

Wordt het actieonderzoek geleid door de reflecterende belangs[elling voor praktische resultaten?
Van het actieonderzoek profiteren de mensen in eerste instantie zelf. Het is van groot belang dat wij
deelnemers horen zeggen: "Da[ was nuttig. Ik heb er wat van geleerd."

Geeft het actieonderzoek ruimte aan meervoudige perspectieven? Met `meervoudig' word[ bedceld
op conceptueel niveau, op het niveau van het kennen en op methodologisch niveau.

Is het actieonderzoek de term `significant' waardig? Hebben de deelnemers onderzocht wat
expliciet hun onderzoeksaandacht nodig heeft? Betreft het voor alle participanten fundamentele
kwesties?

Laat het actieonderzoek een nieuwe, duurzame infrastructuur verrijzen? Actieonderzcek is een
langetermijnonderzoeksvorm met een evolutionair karakter. De beste resultaten worden vaak
bereikt in nieuwe ontmoetingsstructuren voor de dialoog van theorie en praktijk.
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De gemeente Tilburg is:

zelfstandig zijn,

zelfstandig blijven~~

3 OMGEVING

3.1 Inleiding
Mensen willen zelfstandig wonen, ook als zij met beperkingen te maken krijgea De omgeving waarin
mensen wonen is niet stabiel, maar verandert continu. [n dit hoofdstuk komen enkele relevante
omgevingsontwikkelingen aan bod. Vermaatschappelijking van zorg en vergrijzing worden als
belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving gezien. [n Noord-Brabant zijn omvangrijke instituten
gevestigd, die op gtnte schaal extramuraliseren. De vergrijzing - en met name het tempo van de
vergrijzing - is in Noord-Brabant hoog. Er staan grote veranderingen in het wetgevende kader op de rol.
Wij zullen ingaan op de (modemisering van de) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarvan inmiddels de contouren bekend zijn. Voor
woningbouwcorporaties geldt he[ zogenaamde zesde prestatieveld `wonen en zorg', dat als kemtaak voor
corporaties is opgenomen in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Ten slotte wordt ingegaan op
ICT-ontwikkelingen in de zorg.

Er bestaat enerzijds behoefte aan een model en anderzijds aan kengetallen op basis waarvan actoren
nationaal, regionaal en lokaal aan de slag kunnen gaan. In het STAGG-model~~ wordt aangegeven wat er
in woongebieden van ]0.000 inwoners in woonzorgzones nodig is. Na een inschatting van de omvang van
de groep mensen met een beperking, die in totaal op één miljcen Nederlanders wordt geraamd, wordt de
kwantitatieve opgave geformuleerd waarvoor wij staan. In het volgende hoofdstuk worden Tilbwg en
Eindhoven gevolgd in de praktische tcepassing van het STAGG-model binnen woon(zorg)servicezones.

3.2 Vermaatschappelijking van zorg

3.2.1 Inleiding
De kern van het menszijn is dat mensen van elkaar afhankelijk zijn. Mensen onderhouden bindingen. Als
zij daarover afspraken maken, spreekt men over arrangementen. Dit kunnen ook zorgarrangementen zijn.
In de inleidende paragraaf wordt ingegaan op de begrippen interdependentie, bindingen en arrangementen.

Interdependentie
Norbert Elias187 ncemt mensen `verstrengeld'. Om athankelijkheid van actoren aan te geven, spreekt Elias
van `verstrengelingsconfiguraties', waarin actoren macht op elkaar kunnen uitcefenen om hun speelruimte
te behouden of te vergroten. In alle samenlevingen zijn bepaalde categorieën mensen sterk op anderen
aangewezen. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen de chronisch zieken, die verpleging behceven en
zuigelingen, voor wie verzorging letterlijk van levensbelang is, maar ook hoogbejaarden en gehandicapten
die niet meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking
is duidelijk afhankelijk van anderen, in de zin van hulpbehcevend. Mensen zijn fundamenteel van elkaar
afhankelijk. Dit betekent da[ in zekere zin iedereen hulpbehcevend is. Ook gezonde volwassenen zijn met
vele lijnen van interdependentie aan anderen gebonden. Mensen zonder bindingen bestaan niet.

i85 Tekst affiches publiekscampagne gemeente Tilburg, oktober 2003.
~~ De Stichting Architectenonderzcek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG) verenigt architectenbureaus die - via
onderzcek en discussie - kennis uitwisselen. STAGG heeft in opdracht van de landelijke overheid een aantal
toekomstscenario's uitgebracht.
187 Elias, N. (1972 en 1990).
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Bindingen
Wilterdink en Van Herikhuizen~~ onderscheiden vier typen bindingen:

- econonusche bindingen: athankelijkheden als gevolg van de productie en distributie van schaarse
gcederen, zoals kleding

- politieke bindingen: afhankelijkheden die betrekking hebben op de fysieke dwang die mensen op
andere mensen kunnen uitcefenen

- affectieve bindingen: athankelijkheden tussen mensen die betrekking hebben op de positieve en
negatieve gevoelens die ze voor elkaar koesteren, zoals genegenheid of afkeer

- cognitieve bindingen: afhankelijkheden die voortvlceien uit processen van kennisvorming en
kennisoverdracht, doordat mensen van elkaar en aan elkaar leren

De onderscheiden bindingen betreffen een ideaaltypische indeling. Het begrip `Ideaaltype' is afkomstig
van Max Weber. Daarmee wordt in dit geval bedoeld dat men in de sociale werkelijkheid nooit een puur
economische of een zuiver politieke binding zal kunnen observeren, maar steeds een mengvorm aantreft.
ledere sociale relatie omvat dus meerdere bindingen tegelijk. Wel kan een relatie in hoge mate gebaseerd
zijn op één van de typen. Er zijn dus soorten bindingen en soorten arrangementen te onderscheiden, die
ons inzicht geven in de manier waarop de beheersing van samenlevingsproblemen plaatsvindt.

Arrangementen
Volgens Wilterdink en Van Herikhuizen189 zijn er `arrangementen' nodig ter beheersing van problemen
van het samenleven. Mensen streven naar het uitcefenen van controle over hun omgeving. Overal
proberen mensen op ten minste twee manieren de continuïteit en orde van hun samenleving te
waarborgen: door de verzorging van wie niet in eigen onderhoud kan voorzien (denk aan onderlinge steun
in familieverband, maar ook aan sociale voorzieningen, welzijnswerk, gezondheidszorg) en door
bestraffing van mensen die zich niet aan bepaalde gedragsregels houden (denk aan sociale degradatie,
uitstoting, maar ook aan formele straftoediening via justitie en politie).

De hulpbehoevendheid van een deel van de bevolking is een van de universele samenlevingsproblemen.
Overal en in alle tijden zijn er bepaalde arrangementen ontwikkeld om hiervoor duurzame oplossingen te
vinden. Verzorgingsatrangementen verschillen sterk van samenleving tot samenleving. Wanneer men hun
ontwikkeling over een lange termijn bezie[, springt met name het proces van maatschappelijke
differentiatie in het oog. In hooggeïndustrialiseerde samenlevingen zijn verzorgingsarrangementen voor
een deel zeer omvangrijk geworden en uitgekristalliseerd in specialistische instellingen, die worden
bemand door professionals. Er vond een proces van `intramuralisering' plaats, waarbij de staat een steeds
grotere rol is gaan spelen. Er is sprake van formalisering, specialisering, bureaucratisering en
deskundigheidsbevordering. Er zijn dan ook vele onbedoelde consequenties. Zo is het vaak de bedceling
van professionele hulpverleners om hun cliënten onatliankelijker, mondiger te maken. Maar sociologen~~
hebben er vaak op gewezen dat hulpverlenende instanties precies het tegenovergestelde teweegbrengen:
degenen die er een beroep op doen worden juis[ onmondiger en athankelijker.

3.2.2 Zorg
In deze paragraaf wordt kort beschreven hce Nederland zich in de afgelopen halve eeuw ontwikkelde tot
verzorgingsstaat. In het denken over zorg staan in deze periode verschillende paradigma's centraal. Het
zorgsysteem kan worden beschouwd als een complex netwerk met diverse grcepen actoren, die ieder hun
eigen rol spelen.

1eB Wilterdink, N. en B. van Herikhuizen (1993, p. 29-33).
1B9 Wilterdink, N. en B. van Herikhuizen (1993, p. 41).
~~ Zie onder meer de vrcege waarschuwingen van Goffman, E. (1961).
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3.2.2.1 De Nederlandse verzorgingsstaat
De moderne verzorgingsstaat is volgens Schuyt en Van der Veen19~ in hoofdlijnen na de Tweede
Wereldoorlog ontstaan. Overheidssturing is daarbij essentieel geweest. In de naoorlogse ontwikkeling van
overheidsinterventie kunnen globaal drie perioden worden onderscheiden:

- de periode van 1950-1965, met de wederopbouw van de economie en het herstel van de welvaart
door sterke sturing door de overheid, die algemeen wordt geaccepteerd

- de periode tot ongeveer 1975, waarin de maatschappelijke ( her)verdeling van de inmiddels bereikte
welvaart een belangrijke plaats binnen het overheidsbeleid inneemt

- de periode na he[ midden van de jaren zeventig, waarin het vertrouwen in het sturend vermogen
van de overheid snel afneemt. De expansie van het overheidsapparaat creëert nieuwe problemen. De
kosten van de collectieve sector nemen snel toe en deze lijken steeds minder goed beheersbaar. Dit
rcept vragen op naar de grenzen van het overheidsbeleid.

Een uitgebreid historisch overzicht van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat na de Tweede
Wereldoorlog geeft de bekende Nederlandse socioloog De Swaan192. Er is een machtig netwerk ontstaan
van actoren in het systeem van zorg. Verkokering door verzuiling en vergaande sectorindeling grijpen op
alle terreinen om zich heen. Er is een strikte scheiding tussen de intramurale voorzieningen (onder
verantwoordelijkheid van Volksgezondheid) en semi-murale voorzieningen, zoals gezinsvervangende
tehuizen en dagverblijven voor mensen met een handicap (die zijn opgericht vanuit het departement van
Maatschappelijk Werk). Pas vanaf de jaren negentig ontstaan beleidsveranderingen in de zorg. In de
nota's van de jaren negentig komt onder meer de `ondersteuningsgedachte' op.

In Nederland is het `particuliere initiatief' van oudsher van grote betekenis. Particuliere organisaties
zetten zich al vanaf de 17` eeuw in om in geval van nood hulp en zorg te verlenen. In de laatste decennia
van de 19e eeuw komen deze instellingen steeds sterker onder de invlced van confessionele grceperingen,
hetgeen samenvalt met het ontstaan van confessionele politieke partijen. Het samengaan van dit proces
van verzuiling me[ de uitbreiding van overheidszorg heeft de Nederlandse verzorgingsstaat een eigen
karakter gegeven. Volgens Van Doorn en Schuyt193 betekent in de Nederlandse verzorgingsstaat groei van
voorzieningen vooral groei van verzuilde voorzieningen.

Belangrijke kritiekpunten op de verzorgingsstaat hebben betrekking op:
- de werking: mensen worden athankelijker en krijgen soms last van ziekmakende effec[en~~. De

Ridder195 vraagt zich af welke rol de staat hierbij moet spelen. Is er sprake van een `lege staat',
waarover de bestuurskundige Frissen spreekt, waarin publiek-private samenwerking nauwelijks van
de grond komt en grote maatschappelijke problemen (op het gebied van de zorg, maar ook het
vervoer en de veiligheid) niet opgelost worden? Of is er juist sprake van een `sterke en actieve
staat', die De Wilde beschríjft als een verzameling van onderling verbonden arena's?

- individualisering: mensen die ervan uitgaan dat de staat voor iedereen zorgt, onttrekken zich
gemakkelijker aan verplichtingen ten opzichte van hun naasten

- onbeheersbaarheid: autonomie van dienstverlenende instellingen, overconsumptie door cliënten,
calculerende burgers die regels ontduiken, inefficiënte overheidsregulering. De kosten van de
gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Vergrijzing, dure medicijnen en de
voortschrijdende medische technologie drijven de kosten op. Het gevolg hiervan zijn hoge premies
en meer eigen betalingen. Hieraan zal volgens Lense Koopmans, hoogleraar in de economie van de
gezondheidszorg, voorlopig geen einde komen~~.

Door Schuyt is de verzorgingsstaat in een metafoor getypeerd als klassieke held uit een Grieks drama. In
zijn hardnekkige poging om het gcede te dcen, bewerkstelligt de tragische held alleen maar het

19~ Schuyt, K. en R. van der Veen (1995).
~~ Swaan, A. de (1989).
193 Doorn, J. van en C. Schuyt (1978).
~~ Zie bijvoorbeeld Illich, L(1976) of Achterhuis, H. (1980).
195 Ridder, W. de (2003).
~~ Akkerman, G. (2004).
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tegenovergestelde of zelfs zijn eigen ondergang. Het tragische van de verzorgingsstaat, zo luidt de
redenering, is dat hij de door hem opgeroepen verwachtingen niet meer kan verwllen.
Waarden als gemeenschapszin, solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid, die bepalend zijn
geweest voor het ontstaan van de verzorgingsstaat, zijn langzaam verdwenen. De oude waarden maakten
plaats voor nieuwe: eigenbelang, deelbelang en egoisme. Kortom, individualisering.

De Ridder197 haalt in dit verband Putnam aan. Putnam, hoogleraar public policy aan de Harvard
University, beschrijft in `Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community' hoe de
samenleving van de Verenigde Staten verzwak[. Pu[nam gebruikt het begrip sociaal kapitaal'98 (dat wij in
de inleiding ook al in de Telos-duurzaamheidsbalans zijn tegengekomen) om aan te tonen dat in de laatste
dertig jaar van de twintigste eeuw veel gemeenschappen uit elkaar zijn gevallen. De belangrijks[e reden
hiervoor is een gebrek aan regelmatige interactie tussen mensen die tot reciprociteit leidt, dat wil zeggen
tot samenwerking met gemeenschappelijke voorspoed als doel. Als je elkaar kent, ben je bereid wat voor
elkaar te doen (in het Engels ook wel `companionship' genoemd). Juist de regelmatige interactie die to[
kameraadschap kan leiden, is door individualisering steeds vaker vervallen. Volgens Putnam is met dit
verlies het voortbestaan van de maatschappij in gevaar. Putnam onderscheidt twee soorten reciprociteit.
Bij de eerste soort reciprociteit tussen twee individuen geldt de regel: als ik nu wat voor jou doe, doe jij nu
of later wat voor mij. Op de andere soort, gegeneraliseerde reciprociteit, is in feite het functioneren van
een samenleving gebaseerd: iemand doet iets voor een ander in de verwachting dat iemand die hij niet
kent dit ook voor hem terug zal doen. De dienst wordt dus door een vreemde terugbetaald.
Het bekende boek van Robert Putnam verscheen in 2000 als omvangrijk werk van 514 pagina's, inclusief
100 paginás met voetnoten en annotaties. Het politiek invloedrijke documen[ is een vervolg op het artikel
'Bowling Alone', dat Putnam vijf jaar eerder als testcase publiceerde'~. Van Rooy2~ vat het argument van
Putnam voor het verval van de Amerikaanse samenleving ('civic decliné genoemd) samen: Amerikanen
maken steeds minder deel uit van groepen (zoals wedstrijdteams in georganiseerde bowlingcompetities).
Het resultaat is erosie van het 'sociaal kapitaal'. Het sociaal kapitaal staat volgens Putnam voor het
ontastbare vertrouwen dat samenlevingen bind[, gezond, misdaadvrij en leefbaar houdt. Volgens De
Riddetzo' gaat Putnam uit van een geïnstitutionaliseerde wereld en stelt hij implicie[ vast dat instituties
eroderen en dat derhalve het sociaal kapitaal is afgenomen. Wellich[ is de bevoogdende houding waarop
instituten van de verzorgingsstaat zich jegens zorgvragers opstellen hiervan mede de oorzaak.

Zou er veel van de samenleving overblijven als de overheid terugtreedt? Grotere overheidsbetrokkenheid
is in de meeste gevallen een reactie geweest op tekorten aan regulering en verzorging in kleine kring als
middel om in maatschappelijke behceften en regelgeving (op terreinen als arbeid, onderwijs, hygiëne) en
zorg (sociale zekerheid) te voorzien. Het terugtreden van de overheid impliceert geen spontane
wederopstanding van vrcegere zorgkaders. Vooral kwetsbare groepen lijken de dupe te worden van de
`verantwoordelijke samenleving'. Voor hen zal toch minstens een `vangnetconstructie' nodig zijn. Nu
`vermaatschappelijking van de zorg' zo'n hot item is, stelt ScholsZOZ de vraag of onze samenleving in staat
is om intrinsieke zorgzaamheid voor bijvoorbeeld chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten te
ontwikkelen. Ten slotte kan men vraagtekens zetten bij de idealisering van zorgzame gemeenschappen.

Schuyt en van der Veen waarschuwen ervoor de metafoor niet te cultiveren door alleen pessimistisch te
zijn over de maatschappelijke gevolgen. Een metafoor kan namelijk ook een bron van inspiratie zijn om
ontwikkelingen en samenhangen in een bepaald licht te zien. Sterke metaforen zetten de wereld naar hun
hand. Na opbouw en uitbouw gaat het nu om ombouw van de verzorgingsstaat, waarbij het goede (de
essentie) behouden blijft. Er vindt een omslag plaats van veaorgingsstaat naar civil society. Hiervoor is
nieuwe visie nodig, anders wordt de ene metafoor domweg ingewisseld voor de andere.

197 Ridder, W. de (2003, p. 25).
19S Het `sociaal kapitaal' in Noord-Brabant wordt door Telos onderzocht.
'~ Zie: Putman, R. Bowling Alone: Americás Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6:1, Jan. 1995,65-78.
Z~ Rooy, A. van (2001, p. 1)
Zo' Correspondentie prof.dr. W. de Ridder me[ J. Vermeulen, d.d. 25 oktober 2005.
~o~ Schols, J. (2004).
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Ter illustratie
Begin 2005 wordt in Eindhoven op mesoniveau een aanzet gegeven. Kennisinstellingen en overheid
besluiten samen te werken volgens het convenant Grotestedenbeleid. De expertise binnen Fontys-
hogescholen is gemobiliseerd om 'actief burgerschap' uit te werken. Dat is hard nodig, omdat wij aan de
vooravond van een vergrijzingsgolf staan, onze vetzorgingsstaa[ tanende is en vermaatschappelijking van
zorg binnen 'woonservicezones' gerealiseerd moet worden. Volgens KlarenbeekZO', programmamanager
Grotestedenbeleid gemeente Eindhoven, is er veel gewonnen als "...de moderne burger zijn
verwachtingen van de overheid en andere maatschappelijke instituties minder hoog opschroeft en
tegelijkertijd nagaat wat hijzelf inet eigen vermogens (al dan niet gezamenlijk) kan oplossen". De komst
van de civil society vraagt om een nieuwe visie op burgerschap. Steyaert e.a~ reiken als belangrijke
bouwsteen het concept 'actief burgerschap' aan: "Actief burgerschap verwijst naar het zoeken naar een
'nieuw sociaal contract' tussen burger en overheid, gebaseerd op het belang van sociaal gedrag en
zelfredzaamheid van burgers, en de wijze waarop dienstverleners en beleid burgers uitnodigen to[ sociaal
gedrag en zelfredzaamheid, en hen daarin ondersteunen."

3.2.2.2 Paradigma's in de zorg
In het RMO-advies~s staan verschillende paradigma's in de zorg genoemd. De paradigma's volgden
elkaar grotendeels op in de [ijd. Overgangen vinden geleidelijk plaats. De zorg wordt gezien als
opgebouwd uit gedeeltelijk op elkaar gestapelde paradigma's. Als paradigma's worden genoemd:

- charitatieve benadering ( liefdadigheid, religieuze ordes)
- medisch model (handicap wordt behandeld als ziekte)
- ontwikkelingsmodel ( normalisatie leidend tot in[egratie)
- zelfontplooiingsmodel (mensen met een handicap moeten zichzelf kunnen zijn)
- integratiemodel (niet alleen in de zorg, maar ook op het gebied van onderwijs, arbeid en wonen)
- ondersteuningsmodel ( sociale netwerk biedt ondersteuning) - hierbinnen valt community care
- burgerschapsmodel (volwaardig burgerschap)

Paradigmaverschuivingen hebben consequenties voor de rollen die actoren spelen. Albeda en
Heydelberg~ beschrijven de paradigmaverschuiving waarvoor de professionele hulpverlener vandaag de
dag staat. De `expertcultuur' uit de jaren vijftig is omgeslagen naar een cultuur waarin autoritei[ niet meer
een automatisch gegeven is, de expert slechts een van de informatiebronnen is, consumenten
gcedopgeleid en mondig zijn en zelf keuzen maken. Dat levert veel onbegrip op. Mensen definiëren het
probleem in verschillende termen. Uitingen worden binnen het eigen kader gelezen. Een burger die
veiligheid op straat wil, hceft niet per se meer agenten, jeugdwerkers of een andere ruimtelijke inrichting.
De burger wil dat partijen samenwerken en dat de beste aanpak gekozen wordt voor zijn buurt. De politie
is geneigd de vraag te interpreten als een vraag om het product politie, terwijl het buurtwerk eerder zal
denken aan meer of betere inzet van de buurtwerker.

Iedere aanbieder vertaalt de behoefte van de (zorg)vrager in eigen capaciteitvergroting. Dat
is door de samenleving niet meer op [e brengen. Er is grote behcefte aan samenwerkende
actoren. Als vragers, aanbieders en overheid in een samenwerkingsverband als partners
oplossingen zoeken voor een gedeeld probleem, kunnen zij gezamenlijk voordeel behalen
door integraal antwoord te geven. De woonservicezone zou op het gebied van
vermaatschappelijking van de zorg aan de actoren een dergelijk platform kunnen bieden.

~3 Steyaert, J. e.a. (2005, p. 6).
2~ Steyaert, J. e.a. (2005, p. 23).
~5 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002).
~ Albeda, H. en E. Heydelberg (2001).
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Albeda en Heydelberg wijzen erop da[ in de zorgsector vrijwel geen beleidsdcelstelling is gehaald (zie
hiervoor ook Wierdsma). Van dcelstellingen als [oegankelijkheid, eerlijke lastenverdeling, spreiding en
efficiënte zorg is niets terechtgekomen. Nieuw zorgpersoneel is moeilijk [e krijgen. Er zijn handen tekort.
Mensen leven langer en dcen daardoor meer bercep op de zorg. Op uitgaven krijgen we moeilijk greep.
Enzovoort. Het is bijvoorbeeld zeer de vraag hce de maatschappij omgaat met uitsluiting, met mensen die
in de zorg grote risico's bij zich dragen (bijvoorbeeld aidspatiënten die dure medicijnen nodig hebben
waarvoor de apotheker geen vergoeding meer krijgt). Vraag naar zorg door patiënten is uiteindelijk
wellicht onbegrensd. Hetzelfde geldt voor het aanbod. Instellingen zullen maximale zorg willen aanbieden
als die betaald wordt. Er is `countervailing power' nodig om niet alle claims per definitie te honoreren.
Vermaatschappelijking betekent niet dat individuen, vanuit het gced begrepen eigenbelang, elk voor zich
beslissen, maar houdt ook afweging in door de maatschappij.

Als eind jaren negentig het begrip vermaatschappelijking in zwang raakt, wordt he[ begrip verbonden me[
het besef dat burgers zelfstandig en verantwoordelijk kunnen handelen. De mens beschikt over een
`Innere Fuhring' en kan handelen als verantwoordelijk burger in de maatschappij. Maar, zo vragen Albeda
en Heydelberg zich af, hoe begrens je de vraag naar zorg? Verlaten wij ons op marktwerking? Hoe beslist
de samenleving over begrenzing als dat niet aan de vrije markt wordt overgelaten?
Voor de overgang van een expertsysteem (waarin de zorgverlener als expert een van hem afhankelijke
patiënt behandelt) naar een begrensbaar systeem met op het individu gerichte zorg (waarin ingespeeld
wordt op individualisering en eigen verantwoordelijkheid) is nog geen gced sturingsmodel gevonden.
Albeda en Heydelberg stellen een oplossingsrichting voor. Zij willen zoeken naar een gcede combina[ie
van schaalvoordeel en keuzevrijheid om optimale zorg te bereiken.

Ter illustratie volgt hier een beeld van een geheel andere sector, die van de jeugdzorg in Noord-Brabant.
Hierin komt het gevaar van of~of-denken duidelijk naar voren.

Vermaatschappelijking en jeugdzorg
Het streven is jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving, gezin of pleeggezin hulp te
bieden en zoveel mogelijk intramurale plaatsen in jeugdintematen af te bouwen. De zorg moet
zo licht mogelijk zijn en zo dicht mogelijk bij huis worden geleverd. Er zit wel een grens aan de
verschuiving van professionele, residentiële zorg naar pleeggezinnen. Anno 2004 zijn er in
Noord-Brabant 972 intramurale plaatsen beschikbaar. In bepaalde gevallen zijn in een
afgezonderde pedagogische situatie specifieke therapieën noodzakelijk. De jeugdzorg is in een
polaire discussie terechtgekomen. Aan de ene kant staan de verdedigers van de internaatplaatsen
en aan de andere zijde bevinden zich de verdedigers van pleeggezinnen.
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3.2.2.3 Het zorgsysteem a[s netwerk van actoren
Er zijn in het zorgsysteem diverse groepen ac[oren actief. Door Pempet~ worden in het RMO-advies
actoren genoemd op micro-, meso-, macro- en metaniveau. In onderstaande tabel staan zij genoemd.

Microniveau Mesoniveau Macroniveau Metanivean
Zor ontvan ers Cliëntor anisaties Om evin sveranderin en Normen en waarden
Oudersl
verte enwoordi ers

Ouder-I
familievereni in en

Beleidstendensen

Beroe skrachten Zor aanbieders Nieuwe inzichten
Wetenschappersl
onderzcekers

Koepelorganisaties

Zor verzekeraars
Overheid
Adviesor anen
Universiteiten~
onderzceksins[iwten

TabeL groepen actoren in het zorgsysteem op vier niveaus

3.2.2.4 De regierol van gemeenten
In het proces van verrnaatschappelijking van zorg spelen vele actoren diverse rollen. Hetis onmogelijk
alle actoren en alle rollen te onderzoeken. Een belangrijke actor is de gemeente, die zich veelal ziet als
regisseur. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgt de gemeente deze rol ook
opgelegd. Wat wordt er verstaan onder regierol? In de zomer van 2002 hebben 150 mensen een door het
PON onder alle zeventig Braban[se gemeenten verspreide mini~nquête beantwoord, met vragen over hce
zij aankijken tegen de rol van de gemeente als regisseur in het proces van sociale maakbaarheid. Het PON
beschrijft de resultaten in het jaarbcekZ~. De respondenten vallen in vier categorieën: raadsleden (93),
wethouders ( 31), burgemeesters ( 15) en secretarissen ( 11). Het gaat hier om niet-represen[atief onderzoek,
maar de resulta[en geven wel een indicatie van opvattingen in Brabantse gemeenten.

Brabantse burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en raadsleden geven aan dat de kem van de
regierol van het gemeentebestuur vooral het nemen van verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van
beleid inhoudt. Actoren worden uitgenodigd om een eigen aandeel te nemen in de oplossing van
geconstateerde problemen. Samen met sleutelfiguren wordt een koers uitgestippeid. Dit leidt tot een
`afsprakenkader'. Er wordt draagvlak verkregen doordat actoren inzicht verwerven in standpunten van
anderen. Vooral bij (dreigende) conflicten is een actieve regisseur van belang. Uiteindelijk neemt de
politiek beslissingen en hakt knopen door. Aangeraden wordt om van meet af aan duidelijkheid na te
streven door bijvoorbeeld doelstellingen concreet te definiëren en de verschillende rollen van de
gemeenten te bencemen: voorwaardenschepper, subsidiëntlfinancier, uitvoerder, belangenbehartiger van
de vrager enz.. Oud-burgemeester Welschen van Eindhoven onderscheidt drie stappen in de regierol van
gemeenten. De eerste stap is analyse (welke kant wil je op?). De tweede stap is een aanpak formuleren
om daar te komen waar je wilt komen en de derde stap is draagvlak zoeken om het proces in beweging te
krijgen. Er bestaat verschil van mening over de mate waarin de gemeente zich actief opstelt: terughoudend
of juist regelend. In het geval van een terugtredende overheid wordt een groter beroep op zelfsturing
gedaan.

Volgens Beltman (2001) is het Nederlandse zorgstelsel uitgroeid tot een dermate complex geheel dat alle
actoren erin verstrikt raakten (vergelijk Kenis: interdependentie~, en Elias: verstrengeling210). Door
verzuiling, verkokering, differentiatie en specialisatie in dcelgroepen en zorgtypen zijn steeds meer aparte

~ Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002, p. 101).
~8 Bosch, A. (2003).
~ Kenis, P. (2001).
Z~o Elias, N. (1972 en 1990).
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zorgsubsystemen ontstaan, zonder dwarsverbanden. Actoren kunnen elkaar blokkeren in hun
vernieuwingspogingen. Als de ene instelling bijvoorbeeld wil vermaatschappelijken, waardoor het
evenwicht in het systeem verstoord dreigt te raken, kan dat door een andere instelling tegengehouden
worden. Het gevolg is dat de resultaten van het systeem worden bepaald door onvoorspelbaarheid van het
verloop van interacties en incidenten (bijvoorbeeld de ontruiming van Dennendal in 1974 of de affaire
Jolanda Venema in 1988), in plaats van door de doelen van de actoren. Zorginstellingen zijn sterk naar
binnen gericht. Deze langdurige traditie van geïsoleerdheid van zorginstellingen vormt eveneens een
belemmering voor het uitvoeren van de vermaatschappelijking van zorg. Alles gebeurt binnen de
instelling en op het instellingsterrein. De Ridder211 is van mening dat ...."deze stagnatie van
vermaatschappelijking veroorzaakt wordt door het onvermogen van de zorgsector zich naar buiten open te
stellen. Anders gezegd: we missen een pull-plan212 om mensen de samenleving in te [rekken".

PRVMZ ziet activiteit van een groot aantal op het gebied van de herinrichting van de zorg, die gericht is
op vermaatschappelijking en samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. PRVMZ213 noemt vier
kcersbepalende spelers: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, zorgvragers en overheden. Naar mijn mening
kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de koersbepalende rol van de zorgvragers, omdat
`vraaggerichtheid', laat staan `vraagsturing', onvoldoende van de grond komt. De rolverdeling blijft
onevenwichtig. Toch zullen deze spelers met elkaar het spel moeten maken, zonder dat een van hen het
monopolie bezit. De opgave wordt samenhang te brengen (zie de `dwarsverbanden' waar Beltman om
vraagt) tussen de diverse spelers en ovedegtafels. Het zal een hele kunst zijn om vermaatschappelijking
als gemeenschappelijk belang te realiseren en tegelijkertijd recht te blijven dcen aan ieders eigen
specifieke karakter. Een belangrijke complicerende factor is de grote verscheidenheid van
zorgvragersgroepen. Elke grcep wil zo goed mogelijk over de eigen specifieke problemen en behceften
informeren en communiceren. Om de gewekte verwachtingen bij de overige spelers en bij de eigen
achterban te kunnen waarmaken, vindt PRVMZ het noodzakelijk om de positie van zorgvragers te
versterken.

3.2.3 VermaatschappeGjking, community care en deïnstitutionalisering

3.2.3.1 Terminologie

Vermaatschappelijking
Het begrip `vermaatschappelijking' wordt voor het eerst gebruikt in een door de rijksoverheid
uitgebrachte nota over het te voeren geestelijkegezondheidszorgbeleid. Er wordt eenvoudigweg
`extramuralisering' mee bedoeld. Het uitgangspunt is duidelijk: een psychiatrische patiënt kan het beste
zo snel mogelijk (bedoeld wordt zonder op een wachtlijst te staan) ambulant behandeld worden, in zijn
eigen omgeving en, als het enigszins kan, in zijn eigen huis21. `Vermaatschappelijking' wordt al vlug
gelijkgesteld aan `deïnstitutionalisering', de afbouw van grootschalige APZ, de ontwikkeling van nieuwe
zorgvormen als RIWB, dagopvang of psychiatrische thuiszorg. Na verloop van tijd krijgt
'vermaatschappelijking' een bredere betekenis. Met `vermaatschappelijking' wordt ook bedceld dat
mensen met psychische problemen niet meer voor alles bij de geestelijke gezondheidszorg aankloppen.
Zij moeten voor hun behoeften aan zorg, aan huisvesting, aan werk enz. ook terechtkunnen bij algemene
instellingen als thuiszorg, woningcorporatie en CWI. Kwekkeboom215 onderzcekt en beschrijft deze
betekenisverschuiving, die volgens haar leidt [ot grote onduidelijkheid. Het wegnemen van deze
begripsverwarring is belangrijk, te meer daar de tweede betekenis van vermaatschappelijking veel grotere
consequenties heeft dan de eerste.

211 Correspondentie prof.dr. W. de Ridder met J. Vermeulen, d.d. 25 oktober 2005.
ziz Zie ook de kritische kanttekeningen die prof. Kristiana Kristianen plaatst bij een bezcek aan Nederland in het
RMO-advies (2002, p. 87).
z~3 PRVMZ (2003).
214 In de praktijk het `zo-zo-zo-beleid' gencemd: zorg verlenen zo snel mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht
mogelijk bij huis.
21s Kwekkeboom, R. (2003, p. 9).
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Het literatuuronderzoek levert een aantal sleutelpublicaties over vermaatschappelijking op. Een goed
overzicht biedt het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling216. In het RMO-advies wordt
vermaatschappelijking vrijwel gelijkgesteld aan community care. Gebruik van deze termen lijkt
athankelijk te zijn van de sector. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt bijvoorbeeld, met name
na het uitgebrachte advies aan de minister van de taskforce Vermaatschappelijking GGZ, gesproken over
`vermaatschappelijking'. In de sector van de zorg voor ~ehandicapten spreekt men over `cornmunity
care', terwijl daarmee ongeveer hetzelfde wordt bedoeld21 . Ook in een andere sleutelpublicatie, van de
Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord-Braban[ (PRVMZ)z'R,
worden beide begrippen naast elkaar gebruikt. `Vermaatschappelijking' of `community care' is een
omvangrijk proces van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap, kortweg
`burgers met beperkingen' genoemd, die als volwaardig burger deelnemen aan de samenleving. PRVMZ
signaleert twee trends. Naast de beweging van de instituten (extramuralisering) waarin intramurale
plaatsen worden afgebouwd, ontwikkelt zich een beweging richting kleinschalig wonen in de wijk. In
Noord-Brabant bestaan momenteel een tachtigtal van deze kleinschalige woonzorginitiatieven, deels
gerealiseerd, deels nog in ontwikkeling.

Kwekkeboom219 onderzoekt vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg vanuit haar werk
op het Sociaal en Cultureel Planbureau en wijdt er een proefschrift aan. Er ontstaat volgens haar
begripsverwazring op het moment dat er meer onder vermaatschappelijking wordt verstaan dan
extramuralisering. In plaats van behandeling binnen de muren van het instituu[ vindt behandeling zoveel
mogelijk ambulant plaats. Psychiatrische patiënten kunnen daarbij gewoon thuis, in de eigen omgeving
wonen. Na verloop van tijd komt er een tweede betekenislaag bij. Mensen met psychische problemen
kunnen niet meer voor alles aankloppen bij de geestelijke gezondheidszorg. Voor hun behoeften aan zorg
melden zij zich bij maatschappelijke instellingen zoals algemeen maatschappelijk werk, thuiszorg,
woningcorporatie, arbeidsbureau en vrijwilligerswerk.
Vermaatschappelijking is een zaak van wonen, zorg en welzijn. Aan de as zorg-wonen is de afgelopen
jazen veel aandacht besteed. Woningcorporaties bieden - in alliantie met zorgaanbieders - huisvesting aan
ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten. De as zorg-welzijn ech[er, is volgens PRVMZ ernstig
verwaarloosd. Hier moet een belangrijke inhaalslag gemaakt worden. Scholsz20 schets een toekomstbeeld
van verregaande vermaatschappelijking van de chronische zorg om optimale kwaliteit van leven voor
fragiele ouderen en verstandelijk gehandicapten te bereiken. De zorgverlening zelf staat niet meer primair.
Het gaat om het vinden van een individuele balans tussen wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke
participatie.

Communiry care
Aanvankelijk bedoelt men kortweg de `zorg die geleverd wordt in (en door) de gemeenschap'. Later
verbreedt het begrip zich tot de huidige formele omschrijving: `het ondersteunen van mensen met ernstige
beperkingen - waaronder begrepen ondersteuning van hun sociaal netwerk - bij het leven in en deelnemen
aan de (lokale) samenleving'zzi.

Wat mensen met beperkingen aan ondersteuning nodig hebben, verschilt uiteraard van persoon tot
persoon. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, kan het nodig zijn om steun te geven
op alle belangrijke levensterreinen, zoals het leven in een gezin, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en
woonomgeving, verkeer en vervoer, vrienden en kennissen, recreatie en vrije tijd, gezondheid(szorg). De
uitdaging voor het beleid is om de (eventuele) ondersteuning vanuit het perspectief van de betrokkene te
organiseren - met zijn of haar vraag als beginpunt - zoda[ volwaardige deelname aan de samenleving

z'6 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002).
217 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002, p. 13).
z'e PRVMZ (2002).
z~9 Kwekkeboom, R. (2001).
zzo Tranzo (2004, p. 10).
zz~ Beraadsgrcep Community Care (1968).
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mogelijk wordt of blijftzzz. In potentie betekent community care een ingrijpende beleidsverandering. In de
praktijk komt het echter vooral neer op zorg door de instelling in de gemeenschap. Als community care
wordt opgevat als een vorm van instellingszorg, verdwijnen cruciale elementen van het concept uit beeld.
Dit wordt vooral zichtbaar in de ma[e van het be[rekken van de samenleving (bijvoorbeeld
buurtbewoners) bij de zorg en in het stimuleren van maatschappelijke deelname van mensen met
beperkingen (bijvoorbeeld aan het wijkleven). In de vertaling van het Engelse begrip `care' tot `zorg' is de
nadruk verschoven naar gezondheidszorg en naar de ins[itutionele inrichting van het zorgaanbod. De
betrokkenheid van iemands sociale omgeving kan daardoor uit beeld verdwijnen. Internationaal gezien
komt community care in Nederland volgens het RMO-advies nauwelijks van de grond. In Nederland
woon[ nog een derde van de naar schatting 100.000 verstandelijk gehandicapten in instituten, terwijl in
andere landen (o.a. in Scandinavië) deze instituten al lang zijn afgebroken. Een jaar na het uitkomen van
het RMO-advies laa[ de staatssecretaris van VWS mevrouw Ross-Van Dorpzz3 dan ook aan de Tweede
Kamer weten "dat haar geluiden bereiken van stagnatie in de extramuralisering" (zie ook de paragraaf
`Vermaatschappelijking verloopt stroet'). Geconstateerd kan worden dat er behoefte is aan onalhankelijk
onderzoek naar het verloop van het proces van extramuralisering en naar de gevolgen hiervan voor
mensen met beperkingen die zelfstandig gaan wonen of dat willen blijven doen.

Deïnstitutionalisering
Met community care hangt onder meer het verwante concept `deïnstitutionalisering' samen. Hieronder
wordt verstaan het proces waarbij instituten worden vervangen door kleinschalige woonvormen en
woningen in de samenleving. Koplopers op dit gebied zijn volgens het RMO-advies Noorwegen en
Zweden. In beide landen ging wetgeving aan deïns[itutionalisering vooraf. A1 in de jaren vijftig vond
geleidelijke afbouw plaats van de grote instituties, vanaf de jaren zeventig in versneld tempo. In
Noorwegen woont sinds 1996 niemand meer in een instituut. In Zweden werden instituties voor kinderen
al in 1986 bij wet verboden. Het sluitstuk van het ontmantelingsproces was de we[ uit 1997 die bepaalde
dat alle instituten voor 2000 opgeheven dienden te zijn. Er on[stonden drie typen woonvormen: wonen in
een kleine groep, in een servicewoning en in een aangepast huis met een persoonlijke begeleider (voor
mensen met een ernstige handicap). De gemeente is verantwoordelijk voor het leveren van de benodigde
ondersteuning, die betaald wordt uit de lokale belastingopbrengsten. Ook werd in de wet vastgelegd dat
mensen met een beperking recht hebben op een woning in een gewone omgeving, op regulier onderwijs
en op regulier werk. Scholsz24 geeft het verband aan tussen vetmaatschappelijking en
deïnstitutionalisering: "Vermaatschappelijking van de zorg presenteert zich, naast de kanteling naar een
meer vraaggestuurde zorg, in de praktijk door middel van drie fenomenen: deïnstitutionalisering,
normalisatie en integratie."

3.2.3.2 Ontwikkelingen in verschillende sectoren
Vermaatschappelijking is een proces dat per sector een eigen ontwikkeling kent. In Nederland is met
name in vier sectoren kennis over vermaatschappelijking aanwezig over:

- mensen met een psychiatrische problematiek (in de GGZ-sector is bijvoorbeeld kennis verzameld
door de taskforce Vermaatschappelijking)

- mensen met een lichamelijke handicap, onder meer vanuit de zogenaamde Fokuswoningen of het
Minder Validen-Woonprogramma (MIVA's)zzs

- verbreding van he[ onderwijs (Weer Samen naar School)
- mensen met een verstandelijke handicap. Over community care is ook kennis ontwikkeld in de

Scandinavische en de Angelsaksische landen. Met name Zweden heeft in dit opzicht voor
Nederland een voorbeeldrol gespeeld. Praktijkmensen plaa[sen in een focusgrcepbijeenkomst

zzz Pankras, M. (2001).
zzs Ross, C. (2003, p. 1).
zZ' Schols, ]. (2004, p. 45).
zzs Zie bijvoorbeeld het IWZ-project `Extramuralisering Amstelrade', waarin een grote intramurale woonvorm voor
lichamelijk gehandicapten haar hoofdlocatie in Amstelveen wil opheffen en de woonfunctie wil spreiden over
kleinere woonprojecten in Amsterdam. Voor meer informatie: httpalwww.iwz.nll~roiect.oho?r)roiectnr-39.
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georganiseerd door Companen226 hierbij een belangrijke kanttekening. De intramurale zorg in
Zweden is vergeleken met Nederland relatief klein van omvang. Het `goede voorbeeld' zou in
Zweden van onderaf ontstaan zijn, met tevredenheid van de klant als uitgangspunt. Dat is anders
dan in Nederland, waar nieuwe systemen en structuren veelal vanuit bestaande worden ontwikkeld.
Een kritische beschouwing over het ten voorbeeld stellen van het Zweedse zorgmodel zullen wij
tegenkomen bij Siebesma (zie par. 3.2.8).

In de volgende paragraaf wordt eerst een illustratie van vermaatschappelijking gegeven uit de
laatstgenoemde sector: mensen met een verstandelijke handicap. Een eeuw geleden lag in Biezenmortel
het begin van Huize Assisië, het huidige Prisma. Ter gelegenheid van di[ jubileum word[ een festival
georganiseerd, dat vanuit diverse invalshoeken een beeld schetst van wat vermaatschappelijking in de
praktijk in een bepaalde sector van de zorg betekent.

3.2.3.3 Vermaatschappelijking in de praktijk
In het kader van het eeuwfeest van Prisma worden onder meer tentoonstellingen samengesteld, er komen
boeken uit en er verschijnen impressies in krantenartikelen. In een tentoonstelling neemt Frans van As de
kijker aan de hand door in foto's zijn gang van `patiënt tot burger' te laten zien. In `Thuis op Assisië'
vertelt Jacob Leerenveld over zijn verblijf van 76 jaar op Assisië. Jacob is de man die het langst op
Assisië woont, vanaf zijn tweede jaar. In een interviewZZ', met de veelzeggende titel `He[ leven van Jacob
is zoals het is', verhaalt Harrie van den Brand, verpleger op Assisië van 1944 tot 1988, over de periode na
de Tweede Wereldoorlog. "Er waren meer jongens als Jacob, jongens die hier eigenlijk niet pasten. Dat
konden weeskinderen zijn of jongens die thuis problemen hadden. Ze waren hier beter af onder
bescherming van de broeders. Assisië was een gesloten gemeenschap. Als hij in deze tijd geboren was,
had Jacob waarschijnlijk een leven als ieder ander gehad, met vrouw, kinderen en met werk." Jacob zelf
heeft er vrede mee. Geheel zelfstandig wonen hoeft voor hem niet. Jacob: "In kleinere groepen leven is
fijner." Er bestaat volgens Jacob in een kleinere groep voldoende privacy en de mogelijkheden voor
sociaal contact met medebewoners ervaart hij als positief. Ter gelegenheid van het jubileum van Prisma
verschijnt ook een historisch-sociologische studie van paradigma's in de zorg voor mensen met een
verstandelijke handicap in de afgelopen honderd jaarzz8. Uit het magazine is de kleutrijke geschiedenis
van de ontwikkeling van Prisma hieronder verkort overgenomen.

1904: de start van Assisië
In 1904 startten de brceders Penitenten van de Heilige Fransiscus, de voorlopers van het huidige Prisma,
met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Dat gebeurde in Huize Assisië in
Biezenmortel. Het bijzondere van Assisië was da[ het zich als eers[e katholieke instituut richtte op
verstandelijk gehandicapten, indertijd `idioten' genoemd. Het moederhuis in Bcekel hield zich bezig met
`krankzinnigen'. Assisië was de tegenhanger van de protestan[s-christelijke initiatieven elders in het land.
In een terugblik worden de afgelopen honderd jaar opgedeeld in drie perioden met steeds andere
inzichten. Hierdoor verandert de positie van mensen me[ een verstandelijke handicap. De geschiedenis
van Prisma hang[ nauw samen met de algemene ontwikkelingen in de afgelopen honderd jaar.

1904-1968: Assisië als beschuttend dorp
In de eerste periode werden mensen met een verstandelijke handicap verpleegd in afzonderlijke instituten.
Het was de tijd van de charitatieve zorg. Na de Tweede Wereldoorlog nam de groei sterk toe. In de jaren
zestig bood de instelling aan bijna zevenhonderd cliënten onderdak. Broeders konden het werk niet meer
zonder `leken' van bui[en de orde aan. Ook het aantal deskundigen breidde zich uit met psychologen,
pedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten enz. Het zogenaamde medische model dat in de jaren vijftig en
zestig zijn hoogtepunt bereikte, overheerste. De aanvankelijk vernieuwende opstelling van de broeders
maakte plaats voor beheersing en voorspelbaarheid.

ZZ6 Companen (2005, p. 4). Te downloaden via: httpalwww.companen.nUdownloadslWMO verslaQ26nov.odf.
~~ Knoop, J. (2004).
~8 Een jublileumuitgave van de hand van Ineke Merks-van Brunschot van TranzolUvT (2004).
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1968-1980: ontwikke[en en gelijkwaardigheid
Tijdens de tweede periode kwam in plaats van op beperkingen meer nadruk te liggen op mogelijkheden
van mensen met een handicap. In de jaren zestig ontstond een nieuwe beweging, de `normalisa[ie', waarin
ieder recht heeft op een bestaan zo dicht mogelijk bij het normale. Ook ouders raakten meer betrokken bij
de zorg voor hun kind. Zo werd in 1971 een oudergroep opgericht. Onder invloed van deze grcep werd
Assisië opener naar buiten. In 1978 kwam Assisië met een schandaal in de openbaarheid. Een arts had
`schedelmetingen' verricht bij bewoners zonder toestemming te vragen aan de cliënt of het netwerk van
de cliënt. Achteraf wordt gesteld dat deze gebeurtenis tot grotere openheid heeft geleid. Vanaf de jaren
zeventig volgden de veranderingen elkaar in hoog [empo op. Zo woonden en werkten er vanaf die tijd
vrouwen op Assisië. De grote slaapzalen maakten plaats voor kleinere wooneenheden. Op Assisië kwam
dagverpleging voor cliënten die nog bij hun ouders woonden. Vanaf halverwege de jaren zeventig gingen
steeds meer cliënten met een lichtere handicap zelfstandig wonen buiten het terrein van Assisië. Door het
teruglopende aantal bewoners krijgt de school op het terrein s[eeds minder leerlingen. In 1990 wordt de
school uiteindelijk gesloten.

1980-2004: kleinschaligheid, ,integratie, regionalisatieen verder: op weg naarburgerschap
In de derde periode wordt gewerkt vanuit de visie van volwaardig burgerschap, dat draait om
gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en deelname van mensen met een handicap in de maatschappij. De
ondersteuning is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. De
kwaliteit van leven verbetert als cliënten zeggenschap krijgen over hun eigen leven: over relaties, wonen,
werken en vrije tijd. De hamvraag is: Welke ondersteuning is nodig en hceveel daarvan is gewenst?

Vermaatschappelijking van zorg
Er is een sterke tendens ontstaan om mensen die met zorg omringd moeten worden niet meer op een
beschu[[e plek bijeen te brengen en van de maatschappij af te zonderen. Vandaag de dag stimuleren
zorginstellingen hun cliënten zich te vestigen in de maa[schappij tussen de `gewone' burgers in de wijk.
De zorg, zo veronderstelt men, is voortaan geïntegreerd in de samenleving. Het gevolg van deze
verandering is dat de traditionele terreinen voor zorg leegstromen en hun oorspronkelijke functie
verliezen. Provincie Noord-Brabant liet onlangs een inventarisatie maken van de vrijkomende
terreingebonden zorgcomplexen waarvoor de komende jaren herbestemming noodzakelijk is. Tijdens het
Festival van het Onvolmaakte is er veel aandacht voor de toekomst van het terrein van Assisië. Tijdens
[waalf rondetafelgesprekken zal aan de hand van visies van architecten en kunstenaars worden nagedacht
over de toekomst van het 66 hectare grote terrein, waar nu nog 200 verstandelijk gehandicapten wonen en
al veel gebouwen leegstaan.

Toekomstvisie
Prisma hanteert als uitgangspunt dat op elke vraag naar ondersteuning een passend antwoord gezocht
wordt. Als Nouwens, lid van de raad van bestuur van Prisma, een blik in de tcekomst werpt, valt hem
vooral het voortdurend zoeken naar samenwerking op met gemeenten, bedrijven, collega-instellingen,
consumenten- en patiëntenplatforms, (reguliere) onderwijsinstellingen en allerlei organisaties op het
gebied van wonen, werken en vrije tijd. Samen met partners in de regio staat Prisma voor een gedeelde
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor is meerpartijensamenwerking essentieel. In de toekomst
zal de stichting zich steeds meer gaan toeleggen op ondersteuning vanuit een breed sociaal netwerk. Dat
betekent volgens Prisma bruggen bouwen naar de sociale omgeving van mensen met een handicap, zodat
in elke regio een samenhangend netwerk voor mensen met een handicap kan ontstaan.

3.2.3.4 Vermaatschappelijking in Noord-Brabant
Hoe is het met vermaatschappelijking in de Brabantse regio's gesteld? Het onderwerp staat in Noord-
Brabant genoteerd op de regionale agenda's. Binnen de regiovisie is `Vermaatschappelijking van zorg'
hoofdthema voor provincie en gemeenten. De provincie hoopt met de regiovisies en de regionale
in[entieverklaringen belangrijke instrumenten in handen te hebben om sociaal beleid te bepalen. Daamaast
worden er bestuurlijke Convenanten Sociaal Beleid afgesloten, waarin provincie en gemeenten
participeren. Bij de uitwerking van het thema wordt samenwerking gezocht met de patiënten- en
consumentenorganisaties, de gemeenten, het zorgkantoor en de zorgaanbieders.
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Ook voor de burger is sociaal beleid belangrijk, zo blijkt uit enquêteonderzoek. Als onderzoeksbureau
M4zZ9 de wensen van ruim achthonderd Brabanders onderzoekt, is het resultaat duidelijk. De Brabander
kiest voor een socialer beleid:

- onbetwiste nummer één staat gezondheid en zorg: 61qo
- op afstand gevolgd door wonen: 52qo en veiligheid: 48qo
- het minst wordt genoemd verkeer: 26010

3.2.4 Wat vinden mensen met een beperking zelf?
Hierover wordt weinig systematische kennis verzameld. Uit de studie van het Verwey-Jonker Instituut
door Plemper en Van VlietZ~ komt naar voren dat de betrokkenen zelf vreemd genoeg vrijwel altijd
buiten beeld zijn gebleven. Er is weinig bekend over het leven van mensen met een handicap in de wijk.
Ook over de houding van wijkbewoners is geen kennis beschikbaar. Vermaatschappelijking moet
bijvoorbeeld leiden tot integratie van de psychiatrische patiënt in de buurt, maar hoe deze integratie
precies vorm moet krijgen is zelden of nooit geëxpliciteerd. Geadviseerd wordt daarom in ervaringskennis
en in een wetenschappelijke pijler te investeren. Het is noodzakelijk om aan een betrouwbare
kenniskolom te werken. Een bijkomend effect daarvan zou kunnen zijn dat de discussie over
vermaatschappelijking van zorg feitelijk van aard wordt en minder in ideologische termen vervat blijft.

Betrokkenheid van zorgvragers bij het bedenken en opstellen van plannen over vermaatschappelijking van
zorg is cruciaal. De Regionale Patiënten Consumenten Piatforms (RPCP's) spelen een belangrijke rol met
betrekking tot de cliëntenparticipatie van zorgvragers. Vetirteulen231 geeft een aanzet tot een visie voor het
Provinciale Pa[iënten Consumenten Pla[form en de vier Brabantse RPCP's en werkt samen met een
projectgrcep een lobbydocument uit, gericht op effec[ieve belangenbehartiging.

In Noord-Brabant ontwikkelt in 2003 een initiatiefgroep een plan voor een publieksdebat onder de titel
`Regie over het eigen leven van mensen met een verstandelijke handicap'. Het plan is geschreven in het
kader van het Europese jaar van personen met een handicap. Specií-ieke aandacht gaat uit naar de
volgende thema's:

- he[ stimuleren van meningsvorming over `regie over het eigen leven'
- dialoog met de samenleving over de implicaties van vermaatschappelijking
- zicht krijgen op condities waaronder `regie over het eigen leven' kans van slagen heeft

Oerlemans en Schalken232 beschrijven de eerste ervaringen. Mensen met een verstandelijke beperking en
hun ouders geven in de interviews aan het thema in hun eigen persoonlijke omgeving als zeer relevant te
ervaren. Men wil er graag over praten, maar zit in het algemeen met veel vragen: hoe moet het later als de
ouders er niet meer zijn, wie uit de omgeving kan gevraagd worden om te zijner tijd de
verantwoordelijkheid over te nemen, hoe staat het met juridische bescherming, in welke mate kan de
gehandicapte persoon zelf de regie (blijven) voeren enz.. In feite gaat het om levensvragen van mensen
die in de termen van Norbert Elias met elkaar `verstrengeld' zijn. Existentiële vragen dus, over het eigen
bestaan gerelateerd aan dat van anderen. In de tijd dat grote instituten de totale zorgverlening uitvoerden,
werden dergelijke vragen ook gesteld aan bijvoorbeeld pastoraal werkers, gespecialiseerde
maatschappelijk werkenden, leerkrachten, groepsopvoeders enlof andere vertrouwenspersonen. Uit eigen
ervaring is mij bekend dat ouders elkaar dergelijke vragen stellen tijdens bijvoorbeeld studiedagen, maar
vaker nog bij spontane contacten en toevallige ontmoetingen, bijvoorbeeld wanneer ouders hun kind
ophalen van of brengen naar het instituu[ en mensen elkaar in de leefgroep tegenkomen. Intramurale zorg
omsluit als het ware het totale leven van de cliënt. In een situatie van vermaatschappelijking kan zorg een
belangrijk onderdeel zijn, maar spelen ook andere maatschappelijke partijen een rol. Het risico bestaat dat
de regie wordt versnipperd, er geen of te weinig regie gevoerd wordt en de gehandicapte het kind van de
rekening wordt. De diverse vragen en bezorgdheden die bij de omslag naar vermaatschappelijking

~9 Provincie Noord-Brabant (2003, p. 7).
2~ Plemper, E. en K. van Vliet (2002).
Z}' Vermeulen, J. (2004).
23z Oerlemans, Th. en P. Schalken (2003).
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opkomen, vragen om een dialoog met alle betrokkenen233. In dit discourse horen mensen met beperkingen
zélf centraal te staan.

Er bestaat grote behoefte aan toegepast onderzoek op het gebied van vermaatschappelijking. Een recent
voorbeeld is het lectoraat 'Vermaatschappelijking in de zorg' van Avans Hogeschool. Het doel is om met
behulp van wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen de opleidingen en het beroepsveld te versterken.
Kwekkeboom, lector VermaatschappelijkinglGeestelijke volksgezondheid, formuleert in het werkplan van
het Lectoraat en de Kenniskringz~ haar ambitie. De nieuwe lector wil zich, gesteund door
convenantpartners en een begeleidingsgrcep, richten op twee onderzceksactiviteiten:

- onderzcek onder mensen met beperkingen i.c. gebruikers~cliënten van zorg (belangrijke
onderzceksvragen liggen op het gebied van de maatschappelijke participatie)

- inventarisatielstand van zaken vermaatschappelijking in de regio

3.2.5 Levensdomeinen
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling235 onderscheidt levensdomeinen op het gebied van
community care. Ook geeft RMO een aantal voorwaarden. Dit overzicht is een goede aanloop naar de
belemmerende en bevorderende factoren.

Domeinen Voorwaarden
Wonen en leefomgeving - regulier wonen me[ of zonder aanpassing

- eigen keuze woongenoten
- voorzieningen nabij
- aangepast wonen als dat i.v.m. veiligheid noodzakelijk is

Inkomen verwerven - regulier werk met ofzonder onders[euning
(werken) - (aanvullende) uitkering

- aangepast werken of dagbesteding met of zonder ondersteuning

Vorming en kennisvergaring - regulier onderwijs en vorming met ofzonder ondersteuning
(educatie) - aangepast speciaal onderwijs voor bepaalde handicaps

Vrije tijd - reguliere vrijetijdsbesteding met of zonder onders[euning
- aangepaste vrijetijdsbesteding (sport)

Sociale contacten - sociale contacten met of zonder ondersteuning (ne[werkanalyse)
- bepaling mate van sociale integra[ie

Zelf- en naastenzorg - zorg op afroep
- ondersteuning vanuit eigen netwerk
- afspraken tussen professionals, vrijwilligers en informele zorgers

Mobiliteit - regulier vervoer met of zonder ondersteuning
(verplaatsen en vervcer) - aangepast speciaal vervoer voor bepaalde handicaps

~3 Provinciale Federatíe van Ouderverenigingen Brabant (2003).
Z~ Kwekkeboom, R. (2003).
zss Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002, p. 127).
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3.2.6 Belemmerende en bevorderende factoren
In het voorafgaande zijn reeds verschillende belemmerende en bevorderende factoren voor
vermaatschappelijking van zorg genoemd. In onderstaande tabellen staan zij samengevat, met per factor
een korte omschrijving. Er wordt afgesloten met de aanbeveling om relevantieonderzoek bij een concrete
doelgrcep van complexe zorgvragers te dcen, om zo de algemene visie over vermaatschappelijking in de
praktijk van alledag te kunnen tcetsen.

3.2.6.1 Belemmerende factoren

Belemmerende factoren Beschrijving
vermaatscha ppelijking

Verzuilinglverkokering Lange ontstaanstraditie van verzuilde zorginstellingen binnen een
groot aantal sectoren die hun verworven bestaan willen behouden.
Weinig dwarsverbanden tussen zorg en andere maatschappelijke
sectoren (wonen, welzijn enz.)

Ins[itutionaliseringl Er zijn grote zorginstituten ontstaan, die generaties lang gewend zijn
gesloten zorginstellingen om in de eigen behoeften te voorzien.

Kapitaalvernietiging personeell Kosten van ontmanteling, bilocatie, overgangsbeheer enz. Zie
gebouwen hieronder de opmerkingen van Van Wijngaarden.

Weerstanden Neokolonisatie: deconcentra[ie van grote categorale voorzieningen
buiten de stad naar kleinschalige categorale voorzieningen in de stad
Push (in Nederland duwen instellingen hun mensen de samenleving
in) in plaats van pull (zoals in 5candinavische landen)
Kale wijken: veel wijk- en welzijnsvoorzieningen opgebouwd in de
jaren zevemig zijn vanaf de jaren tachtig weggesaneerd.

Meerdere paradigma's in de zorg Gebrek aan gedeelde, algemeen gedragen visie

Complex zorgsysteem Diverse groepen actoren met eigenbelangen, die vaak concurrerend
zijn. Er zijn veel sturingsproblemen.

Coárdinatie Er is geen afstemming van de diverse levensdomeinen.

Sociale con[ac[en en vrije tijd Groot knelpunt op microniveau, zeker als betaald werk ontbreekt of
opleiding is afgebroken.

Tabel met belemmerende factoren vermaatschappelijking

Van Wijngaarden231 noemt als kostenposten binnen Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen (APZ)
bilocatie en overgangsbeheer. Het ziekenhuis deconcentreert, maar draagt nog steeds de kos[en van de
hoofdlocatie met zijn grote tuinen, leegstaande gebouwen en diensten. Ook inspec[ie meent: "Het kost
tegenwoordig meer mceite om de brede mrgparaplu te leveren. Alles is duurder geworden en het
kostenvoordeel van centrale inkoop en centrale diensten is verdwenen." Bij externe oorzaken worden
extramuralisering en bezuiniging genoemd en bij interne oorzaken decentralisatie en de hiermee
samenhangende sturingsproblemen. Hcewel dagbestedingsprojecten als een oplossing beschouwd worden

z~ PRVMZ (2002, P. 8-9).
z3' Wijngaarden, B. van, M. Bransen en H. Wennink (2001).
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voor de ( kwalitatieve) tekorten, is geen enkel APZ erin geslaagd een succesvol project van de grond te
krijgen.

3.2.6.2 Bevorderende factoren

Bevorderende factoren Beschrijving
vermaatschappelijking

Absorptievermogen samenleving In Scandinavische landen lijkt de samenleving mensen uit
instituten de samenleving in te trekken.

Draagvlak voor participatiegedachte Deelname aan bijvoorbeeld de informatiesamenleving mogelijk
en burgerschapsbenadering maken voor alle burgers, ook voor mensen met beperkingen

Aanwezigheid van ouders, familie, Meerdere netwerken van formele en informele relaties waarvan
mantelzorg de krachten worden gemobiliseerd in tijden van ziekte, rouw of

moeil ij kheden

Volgens de bekende Nederlands pedagoog Ter Horst zijn ook
positieve ervaringen belangrijk, bijvoorbeeld tijdens activiteiten
als feestvieren, vakantie houden of eropuit trekken (positieve
input die juist in kleine kring gegeven kan worden).

Recent onderzcek van Reekers e.a.~g geeft een tweede reden aan
voor het opbouwen en onderhouden van formele en informele
ne[werken. Deze netwerken versterken namelijk de sociale
cohesie in de wijk en dragen bij aan een verbeterde
welzijnsbeleving.

Effectief voorzieningenniveau Bereidheid van diverse overheden om in de directe omgeving van
in zogeheten de zorg een effectief netwerk van aanpalende voorzieningen te
maatschappelijk steunsysteem creëren, zoals arbeid, recreatie, wonen en onderwijs

Tabel met bevorderende factoren vermaatschappelijking

3.2.7 Vermaatschappelijking verloopt strcef
Plemper en Van Vliet'''9 concluderen op grond van de bestudeerde literatuur, eigen onderzoeksgegevens
en de geluiden uit het publieke debat dat vermaatschappelijking moeizaam tot s[and komt. Het is een
strcef verlopend proces, waarvan de resultaten evenmin alleen maar positief zijn. Het grootste knelpunt
bevindt zich in de sfeer van sociale contacten en vrije tijd, de afstemming van de diverse levensdomeinen
en de coórdinatie van het geheeL Het moeilijkste punt is integratie in de buurt. Fysieke integratie lukt
beter dan sociale integratie.
Staatssecretaris van VWS mevrouw Ross-Van Dorp2~ meldt de Tweede Kamer dat ook haar geluiden
bereiken van stagnatie in de extramuralisering. Voor het succesvol realiseren van wonen, zorg en welzijn
op maat zijn volgens de staatssecretaris drie zaken nodig: voldoende geschikte woningen, indien nodig
24-uurs beschikbare zorg en voldcende diensten en welzijnsvoorzieningen. In de briefwisseling van de
staatssecretaris met de Tweede Kamer lijkt van een omissie sprake te zijn. Volgens Siebesma gaat de
staatssecretaris voorbij aan de belangrijkste (tevens de meest dure) factor, namelijk voldoende en

Z3g Reekers, [. e.a. (2005.)
239 Plemper, E. en K. van Vliet (2002, p. 86).
Z~ Ross, C. (2003, p. I).
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gekwalificeerde begeleiding. [n een interview241 geeft Siebesma aan dat de verwachtingen over gewoon
burgerschap, opgercepen door het Zweedse zorgmodel, veel te hoog gespannen zijn. Siebesma schreef
over zijn onderzoek het boekje `De droom van Grunewald' (Grunewald is de grondlegger van het
Zweedse zorgmodel). Siebesma: "Ik heb in 1992 op verzoek van de inspectie een kritisch rapport
geschreven over de hoge kosten van de kleinschalige gehandica~tenzorg in Zweden. Maar sindsdien is de
belangstelling voor Zweden alleen maar gegroeid." Siebesma24` plaatst na zijn laatste onderzoeksbezoek
aan Zweden in 2004 het `nieuwe wonen' in realistisch perspectief. Vanaf de jaren zestig ontwikkelen
visionairs als Grunewald in Zweden op basis van `normalisatie' en later ook `integratie' voor mensen met
beperkingen het nieuwe wonen in group homes. Alhcewel Siebesma de afbouw van instituten in Zweden
die in 2004 gerealiseerd is, beschouwt als een pres[atie van formaat, zijn er nog steeds onvoldcende group
homes. Deze woonvorm voor vier tot vijf bewoners zou het belangrijkste altematief mceten worden voor
het intramuraal wonen.

Op basis van zijn dcievoudig onderzoek (in 1987, 1992 en 2004) geeft Siebesma een analyse bestaande uit
zeven factoren die in een onderling krachtenveld tot de huidige situatie in Zweden hebben geleid:

1. "Zweden heeft de kracht van de samenleving overschat (dit is de meest invlcedrijke factor). De
samenleving is niet zo'n vanzelfsprekende voedingsbodem gebleken en voor mensen met een
verstandelijke beperking is het niet genceg om alleen maar de juiste leefcondities aan te reiken.

2. De noodzaak van specifieke kennis en deskundigheid is onderschat. Vanaf begin jaren tachtig
hebben medewerkers in de zorg tevergeefs gevraagd om meer gerichte ondersteuning.

3. Peperdure paradepaardjes: de hoge tot zeer hoge kosten van group homes en persoonlijk assistenten
(bij cliënten die zelfstandig thuis of bij ouders wonen) vormen een derde factor. Inmiddels staat vast
dat wonen in group homes gemiddeld anderhalf maal zo duur is geworden als het wonen in
instituten.

4. De grote afbouw met een lastig staartje. Uit het onderzcek van 1992 blijkt da[ men in Zweden de
grote afbouw is begonnen met de mensen me[ lichte tot matige verstandelijke beperkingen. Het was
beter geweest eerder in dit traject ervaring op te dcen met het nieuwe wonen voor mensen met
ernstiger beperkingen.

5. Door de gemeentelijke regie vanaf 1 januari 1994 worden uitvoering, aansturing en coSrdinatie in
de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking bemceilijkt. In de tweede
helf[ van de jaren negentig treden vertraging en stagnatie op. Tot op heden verloopt de uitvoering
van de LSS (dit is de wet die ondersteuning aan personen met fysieke en verstandelijke beperking
en beperkingen ten gevolge van hersenletsel regelt) door de gemeenten mceizaam.

6. Starre wet- en regelgeving heeft als gevolg het niet kunnen bieden van zorg op maat en het te zeer
benadrukken van leefcondities en minder de kwaliteit van de zorg en ondersteuning zelf.

7. Minder financiële middelen. De economische recessie begin jaren negentig en de gevolgen daarvan
in de loop van de jaren ema vormen een zevende factor die tot de huidige 7.weedse situatie heeft
geleid."

De tekst onder de zeven factoren is letterlijk overgenomen. Nederland kan volgens Siebesma veel van de
(vaak te positief voorgestelde) ontwikkelingen in Zweden leren en omgekeerd kan Zweden lessen trekken
uit het proces van vermaatschappelijking van zorg in Nederland. Andere auteurs beschrijven soortgelijke
inhoudelijke redenen om aan te geven waarom vermaatschappelijking strcef kan verlopen.

Cri de coeur
`Voldoende diensten en welzijnsvoorzieningen van deskundige professionals' klinkt vrij abstract.
Concreet is onder meer dagbesteding belangrijk. In 2002 hees Kemps~3 de spreekwoordelijke stormbal
voor de rela[ie tussen wonen in de wijk voor "mensen met beperkingen en het deel kunnen nemen aan het
maatschappelijk verkeer". Dit laatste betekent dat mensen met een beperking die in de wijken (gaan)

~~ Interview van P. Siebesma, voormalig bestuurder van Stichting De Zijlen voor zorg en dienstverlening aan
verstandelijk gehandicapten in Groningen, door J. den Blijker, overgenomen uit Trouw, d.d. 28 februari 2005.
Zie voor meer informatie: www.dezijlen.nl.
2'2 Siebesma, P. (2005, p. 62-67).
~3 PRVMZ (2002, p. 3).
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wonen ook een dagbesteding nodig hebben en moeten kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in de
wijk. Op dit welzijns- en arbeidsterrein dient nog een inhaalslag te worden gepleegd. Zo niet, dan zijn
mensen veroordeeld [ot wat Kemps noemr het `souterrain van de samenleving'. Er mcet voorkomen
worden dat mensen wonen zonder opvang of dagbesteding, hetgeen leidt to[ isolement, tot ongewenst
gedrag, tot overlast en uiteindelijk tot wonen in het `souterrain van de samenleving'.

De vroege waarschuwingen van Kemps en andere boodschappers worden bewaarheid in twee recente
studies van Kwekkeboom. De eerste studie van Koops en Kwekkeboomz~ vindt plaa[s in vijf Nederlandse
gemeenten van verschillende grootte. Op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van lokale
overheden, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en belangenbehartigingsorganisaties
komen beide ervaren onderzcekers tot de slotsom dat vertnaatschappelijking van zorg in de praktijk
mceizaam verloopt. Er is nog vrijwel geen integraal aanbod on[wikkeld door gebrek aan samenwerking en
de scheiding van financieringsstromen. Het belang van `meerpartijensamenwerking' zal ook in de
onderzochte en beschreven cases van deze dissertatie blijken, evenals de noodzaak om bij het ontwikkelen
van nieuwe tcepassingen van meet af aan te werken aan een (gezamenlijke) `business case'.
Nieuwe voorzieningen, vervolgen Koops en Kwekkeboom, blijken vooral bedceld voor ouderen. Voor
andere dcelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking of inensen met langdurige psychische
problemen, wordt veel minder nieuw aanbod ontwikkeld. Op deze bevinding bouwt een tweede studie van
KwekkeboomZ'S verder. Hierin trekt Kwekkeboom namelijk als één van de hoofdconclusies: `Wonen in
de wijk' door mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen draagt niet bij aan
een grotere deelname aan de samenleving. De meesten van hen hebben geen reguliere baan, een laag
inkomen en slechts oppervlakkige contacten met de buren. De betrokkenen zelf lijken er ook niet zo'n
behoefte aan te hebben. Een deel van hen geeft te kennen liever op te trekken met mensen uit de eigen
kring, omdat zij zich door de gewone samenleving afgewezen voelen.

3.2.8 Vermaatschappelijking van zorg in Noord-Brabant
In Noord-Brabant vinden wij voorbeelden van vermaatschappelijking van zorg, waarop aan de hand van
kwantitatieve gegevens van het PON uitgebreid wordt ingegaan.

In opdracht van de provincie stelde het PON het Sociaal Rapport Brabant 2004246 op. Het rapport geeft op
een aantal terreinen de stand van zaken weer. Ook het onderwerp `vetmaatschappelijking van zorg in
Noord-Brabant' komt aan de orde. In Nederland is weliswaar het proces van deïns[itutionalisering, in
vergelijking met sommige Angelsaksische en Scandinavische landen, aan het eind van de jaren tachtig
relatief laat op gang gekomen, maar de afgelopen vijfentwintig jaar zijn ook in Nederland de opvattingen
over samenleving en over zorg ingrijpend gewijzigd. Mogelijkheden, vaardigheden en kwaliteiten van
burgers, in plaats van de handicap of beperking, worden in de zorgverlening meer en meer uitgangspunt.
Vanaf de jaren zeventig wordt steeds vaker gesproken over normalisatie, integratie en volwaardig
burgerschap. Vermaatschappelijking wordt door het PON gezien als een van de belangrijkste
on[wikkelingen die zich anno 2004 voordoen in het beleid en het voorzieningenaanbod voor mensen met
langdurige beperkingen. Het gaat daarbij om een grote groep mensen: ouderen, chronisch zieken, mensen
me[ een lichamelijke enlof verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problematiek en dak- en
[huislozen. Mensen willen zelfstandig wonen. Dat geldt voor ouderen en voor mensen met een beperking.
Er worden dan ook grote verschuivingen in de woonsituatie per sector verwacht.

Z~ Koops, H. en M. Kwekkeboom (2005).
Z'S Kwekkeboom, M. (2006).
2~ Provincie Noord-Brabant (2004, p. 67-76).
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3.2.9 Kritische kanttekeningen
In het RMO-advies~' worden enkele kritieken verzameld.

- De Stichting Dienstverleners Gehandicapten geeft aan dat community care een ongelukkige
benaming is. Belangenbehartiging van mensen met een handicap moet niet vanuit de care maar
vanuit de burgermansgedachte plaatsvinden.

- De in 1995 door de overheid bepaalde afbouw van intramurale vooaieningen heeft niet volledig
plaatsgevonden. Ook buitenlandse kritiek betreft vooral de achterblijvende deïnstitutionalisering in
Nederland. De afgelopen jaren worden volgens Paumenz~ gekenmerkt door een vertraagde
ontwikkeling of zelfs een ombuiging naar instituutzorg. Instituutzorg of zorg op het terrein van de
instelling is weer een optie geworden.

- Ouder- en familieverenigingen benadrukken de keuzevrijheid voor mensen met een handicap en hun
ouders. Dit houdt in dat men moe[ kunnen kiezen voor een plaa[s in een instituut of een woning in
de wijk. Wonen in een institutie moet als mogelijkheid blijven bes[aan.

- Kristjana Kristiansen, hoogleraar in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Trondheim,
Noorwegen, beschrijft: "In Nederland is er sprake van een `push-plan' waarbij instellingen de
bewoners als het ware de samenleving in duwen in plaats van een `pull-plan' waarbij de mensen
met een handicap door de lokale gemeenschappen in de samenleving worden getrokken en
verwelkomd." Kristiansen, die in Nederland op werkbezoek was in 2000, oordeelt hard: "Nationale
visie ontbreekt, geen cobrdinatie, grote rotzooi hier, geen beslissingslijnen, gloednieuwe
voorzieningen zijn gewoon kleine instituutjesza9:' Deze kritiek zou voorbijgaan aan de tcegenomen
professionaliteit binnen zorginstellingen. In plaats van vetplegers kwamen er steeds meer
gedragswe[enschappers~. De zorg en ondersteuning worden niet geleverd in en door de
samenleving, maar door zorginstellingen. Een essentieel onderdeel van community care, te weten de
`community', actief en medeverantwoordelijk maken voor de ondersteuning van mensen met
beperkingen, is nauwelijks to[ ontwikkeling gekomen. In beleidsdocumenten ontbreekt visie op de
manier waarop de omslag gemaakt kan worden van institutionele zorg naar community care op
diverse domeinen. Een dergelijke omslag is ingrijpend. Het is een langdurig proces, waarbij
vraagsturing en het betrekken van burgers in de besluitvorming rond het ontwikkelen van hun eigen
wijk (in woonservicezones) essentiële elementen zijn. Naar mijn mening zou actieondetzcek en
appreciative inquiry hierin een rol van betekenis kunnen spelen. Een uitwerking hiervan valt buiten
deze dissertatie, maar zou door ervaren actieonderzoekers van bijvoorbeeld Tranzo in een
wetenschappelijke werkplaats samen met studenten van de Universiteit van Tilburg ter hand
genomen kunnen worden.

Veel mensen die nu ouder worden, willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zonodig
gebruikmaken van een zorg- en dienstenpakket dat op hun eigen wensen is toegesneden. De
modernisering van de AWBZ geeft ( of - zo vragen critici op de WMO zich af - mceten we zeggen 'gaf ?)
hun die vrijheid ook. Het persoonsgebonden en persoonvolgend budget stel[ mensen in staat om zelf hun
zorg te organiseren. Op initiatief van Arcares heeft een commissie een perspectief geschetst voor de
keuzen in wonen en zorgu~. De conclusie van deze commissie is: "Steeds minder mensen zullen kiezen
voor het `all-in'pakket dat vandaag de dag in de verpleeg- en verzorgingshuizen wordt aangeboden.
Gezonde ouderen hebben in eerste instantie slechts behoefte aan welzijnsdiensten (bijvoorbeeld
maaltijdvoorziening, klussen in en om het huis en het laten dcen van de was). Als ze slechter ter been

247 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002, p. 87).
zaa Paumen, (M. (2003).
~9 De kritiek van Kristiansen uit 2000 geldt vijf jaar later nog steeds. Ter illustratie: Cello-directeur L. van Beek
krijgt op een info-avond te maken met bezwaren uit de Haarense gemeenschap op zijn plan om negentig cliénten met
een verstandelijke beperking in een nieuwbouwwijk van Haaren te plaatsen. Een omwonende stelC "Dit is geen
integratie. Je zet ze allemaal bij elkaar. Zo verplaats je een instituut naar de wijk. Als je echte sociale integratie wil,
mcet je de mensen verspreiden over Haaren." Bron: Brabants Dagblad, d.d. 1 december 2005.
~ Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2002, p. 97). Overigens wordt twee jaar later uit rapportage van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (september 2004) duidelijk dat in acht van de tien verpleeghuizen veel mis is
met de zorg voor ouderen. Bewoners worden vastgebonden, niet op tijd naar de wc gebracht en te weinig gewassen.
~~ Arcares (2002).
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worden, zal de behoefte aan een combinatie van welzijn en zorg gaan ontstaan. Mensen die werkelijk oud
zijn (80-E), zullen vaak gebruik willen maken van intensieve verzorging enlof verplegingzSZ."

Vanzelfsprekend zal er aan basiszorg behoefte blijven. Rond de eeuwwisseling is er in Nederland door de
overheid veel geld in de zorg gestoken~'. Het doel was `volumegrcei'. Enerzijds wilde de overheid de
wachtlijsten wegwerken en anderzijds waren er meer handen aan het bed nodig. Zorgverleners in
verpleeg- en verzorgingshuizen geven aan dat zij daarvan in de dagelijkse praktijk weinig merken, omdat
de zorgvraag in de loop der jaren steeds complexer is geworden. Gezamenlijk hoopt men dat de basiszorg
overeind blijft. Het kwaliteitsvraagstuk is in de sector nog niet aan de orde gekomen. Volgens de
zorgprofessionals kunnen zij te weinig aandacht geven, waardoor eenzaamheidsproblematiek op de ]cer
ligt. Inschakeling van mantelzorg is een noodzaak geworden. Verpleeghuis De Ruuwaard in Oss
bijvoorbeeld legt zogenaamde `gedeelde zorg' van professionele en mantelzorgers contractueel vast. In
gesprekken die aan het sluiten van het contract voorafgaan, kunnen de wederzijdse verwach[ingen worden
bepaald, waardoor er een betere combinatie van professionele en mantelzorg kan ontstaan.

3.2.10 Illustraties
Tijdens het bestuderen van de literatuur zijn diverse illustraties opgevallen. Hieronder staan er twee
vermeld. De eerste laat zien hoe vetmaa[schappelijking eenvoudig kan beginnen, bijvoorbeeld met
vakantie- en logeeropvang voor verstandelijk gehandicapten. De tweede illustratie meldt een massale
opkomst bij een informatiebijeenkomst over een initiatief om in de Kempen een woonzorgboerderij op te
zetten voor dementerende ouderen in combinatie met mensen met een verstandelijke beperking.

Substitutierege[ing van de Ziekenfondsraad
Van Gemert en Minderaa2~ melden in hun naslagwerk over zorg voor verstandelijk gehandicapten uit
2002 nog niets over vetmaa[schappelijking van zorg. Wel wordt positief geoordeeld over het wegvallen
van het onderscheid tussen intra-, semi- en extramurale voorzieningen. In juli 1991 bijvoorbeeld heeft de
zogenoemde substitutieregeling van de Ziekenfondsraad een impuls gegeven aan het regionaal
organiseren van vakantieopvang, logeeractiviteiten en thuiszorg. Instellingen nemen, daartce aangestuurd
door de Regionale Overlegorganen Zorg voor Personen met een Verstandelijke Handicap (ROZ-en),
initiatieven tot het aanbieden van een stukje zorg over de grenzen van de eigen instelling heen.

Woonzorgboerderij in de Kempen
Op maandag ] 1 november 2002 vond in Eersel een symposium plaats over een toekomstige
woonzorgboerderij in de Kempen (Van Eeuwijk2ss). Drie initiatiefnemers - Sint Joris, De Plaatse en de
Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK) - presenteerden hun projectplan aan ca. 200 mensen.
Centraal stond de vraag of er in de Kempen behoefte is aan een woonzorgboerderij voor dementerende
ouderen in combinatie met mensen met een verstandelijke beperking.

3.2.11 Vraagstukken voor relevantieonderzcek
Vermaatschappelijking van zorg is geen sinecure. In het voorgaande is vermaatschappelijking vanuit de
literatuur ingebed in menselijke relaties en in de zorg. Telos2só geeft een waarschuwing: het sociale
kapitaal in Noord-Brabant blijft achter (zie par. L2). In het sociaal beleid zal rekening gehouden mceten
worden met belemmerende en bevorderende factoren en kritische kanttekeningen De behoeften van
zorgvragers en mantelzorgers horen in het sociaal beleid centraal te staan. Het algemene kader voor
vermaatschappelijking van zorg is in het voorgaande vanuit de literatuur geschetst. Het komt nu aan op
toetsing. Wat is de relevantie voor doelgrcepen in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen moderne

uZ Arcazes, 2002, p. 4.
ss3 Informatie A. Mcerkamp, directeur verpleging en veaorging van ouderen, Ministerie van VWS, tijdens een
interview met W. Deckers voor omroep Brabant, d.d. 31 december 2003.
~ Gemert, H. van en R. Minderaa (1993).
us Eeuwijk, G. van (2003).
~6 Telos (2001, 2002).
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technieken hen daarbij ondersteunen? Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij de introductie van
VieDome in Rundgraafpark Veldhoven (zie deel III).

Het dcel van relevantieonderzoek is `exploratie van de betekenisruimte'. In een relevantieonderzcek
worden ervaringen, verwachtingen en opvattingen van de initiatiefnemers ~etoetst in het veld en wordt
gezamenlijk draagvlak voor zorgvernieuwing gecreëerd (cocreatte '). Vragen die in het
relevantieonderzoek aan bod komen zijn:

- Wat betekent zelfstandig wonen voor ouderen?
- Hoe kan ICT zelfstandig wonen ondersteunen?
- Hoe zien toepassingen eruit op het gebied van elektronische informatievoorziening, domotica,

telemedicine en beeld-spraak?
- Welke voorzieningen zijn er beschikbaar (best practices)?
- Wat zijn de gebruikservaringen met de beschikbare voorzieningen?

Door Rijsman en Vermeulen is voorgesteld om het onderzcek voor de dissertatie ondersteunend te laten
zijn aan het project `VieDome binnen Rundgraafpark Veldhoven'. Dat wil zeggen dat er gestreefd wordt
naar wederzijdse bevruchting, opdat de resultaten van beide producten elkaar ten goede komen.

3.2.12 Samenvatting
Op het gebied van zorg spelen grote omgevingsveranderingen. Na de Tweede Wereldoorlog komt in
Nederland de verzorgingsstaat op. Rond de eeuwwisseling treedt de overheid terug en vindt de omslag
naar civil sociery plaats. Vermaatschappelijking van zorg wordt het speerpunt van het sociaal beleid, dat
alleen op basis van vraagsturing binnen meerpartijensamenwerking optimaal gerealiseerd kan worden.
Mensen met een zorgbehoefte willen, ondersteund door hun sociale netwerk met mantelzorgers in de
hoofdrol, zo lang mogelijk zelfstandig leven en zo goed mogelijk deel ólijven nenten aan de maatschappij.
Essentieel is integratie in de eigen buurt en juist dit proces blijkt vaak moeizaam te verlopen. Van
zorgaanbieders wordt verwacht dat zij extramuraliseren. De gemeente krijgt een regierol toebedeeld, die
ertoe zal leiden dat zorgvragers direct óetrokken raken bij de ontwikkeling van een samenhangend beleid
voor wonen, zorg en welzijn. Woningcorporaties moeten zorgen voor voldoende aangepaste woningen.
Van thuiszorgorganisaties wordt gevraagd dat zij doen wat hun naam belooft, namzlijk de gewenste zorg
thuis leveren op een tijdstip en een wijze die de cliënten aangeven. Maatschappelijke participatie houdt
ook veel welzijnsaspecten in. Op dit gebied wordt een grote bijdrage van vrijwilligers verwacht.
Vermaatschappelijking kan niet los gezien worden van demografsche ontwikkelingen, met name
vergrijzing. In de volgende paragraafwordt hierop verder ingegaan.

3.3 Demografische ontwikkelingen
De omgeving in Noord-Braban[ is sterk aan het veranderen. Naast vermaatschappelijking van zorg is
vergrijzing de `strategic driver' van het zorgbeleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op demografische
ontwikkelingen. De belangrijkste demografische ontwikkelingen komen eerst aan bod vanuit Europees
oogpunt en vervolgens vanuit het perspectief van Nederland, Noord-Brabant en Eindhoven. Het
literatuurondetzoek levert drie sleutelpublicaties op. Hieruit zijn de conclusies letterlijk overgenomen. Wij
baseren ons op twee primaire bronnen van het Nederlands Interdisciplinair Demo~rafisch Instituut
(NIDI): de publicatie van Wissen en Huisman258 en de publicatie van Hilderink 9. In het derde
sleuteldocument worden vanuit de provincie de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en verkleuring
voor Noord-Brabant in beeld gebracht. Er wordt aangesloten bij de belangrijkste aanbeveling uit het
recen[e overzicht van Wijnstekers en StadZ~ om in Europees verband, alsook landelijk en regionaal op
deze demografische ontwikkelingen daadkrachtig in te spelen. Incidenteel worden ook initiatieven
genomen om kennis té delen over de vergrijzingsproblematiek buiten Europa. Een goed voorbeeld hiervan

u~ Wierdsma, A. (1999).
~sa Wissen, L. van en C. Huisman (2000).
~9 Hilderdink, H. (2002).
~ Wijnstekers, M en ].W. Stad (2003).
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is een studiereis naar Japan261 in het voorjaar van 2005 door een delegatie uit Tilburg, waarbij een bezoek
werd gebracht aan Minami-Ashigari, waarmee sinds 1989 een stedenband bestaat.

3.3.1 Demografsche ontwikkeGngen in Europa
Wijnstekers en S[adZbZ concluderen: "On[grcening, vergrijzing en verkleuring zijn ontwikkelingen die
zich in heel Europa voordoen. Vergeleken met andere werelddelen is Europa het meest vergrijsd."
Wijnstekers en Stad presenteren deze conclusie in twee afbeeldingen van Europa, waarin het percentage
65-plussers in 1995 en 2025 te zien is263.

Percentage 6s-piussen
in 1995

~ i5x (71j
~ 15 ta 17Sx (93)
fi 17,5101 2(lx (31)
~ 2o ca s2,5x lel
ti ~- 22.5x (1)

Percantaqe BSDWssers
in ZOTS

~ 15x (3)
~ lstan,5x (s)
it 1rs1a 2ox (zs)
~ 2o ta 22Sx ta1)
~ ~- zz,sx (eol

~t Terzijde: de Tilburgse we[houder mevrouw E. Aarts-Engbers geefr aan dat ook Japan, evenals Nededand, kampt
met vergrijzing: "In Japan zit het proces in een snelkookpan." Een betaalde klussendienst voor gepensioneerden,
opleidingen voor mensen die met dementerenden te maken hebben en een consultatiebureau voor preventieve
controle van ouderen zijn drie ideeën die in lapan uitstekend bleken te werken en op haalbaarheid in Tilburg worden
onderzocht. Brabants Dagblad, d.d. 17 augustus 2005.
~Z Wijnstekers, M. en J.W. Stad (2003)
Z6} Kleurverschillen op beide kaarten zijn alleen in de elektronische versie (Pdf-bestand) van de dissertatie zichtbaar.
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Noord-Brabant behoort tot de snelst vergrijzende regio's in Europa. Niet alleen Nederland of Noord-
Brabant, maar heel Europa is aan het vergrijzen. Vergeleken met de andere werelddelen is Europa het
meest vergrijsd. Volgens Van Wissen en Huisman2~ zijn de oorzaken hiervoor tweeërlei:

- Op de eerste plaats is in Europa, eerder dan in andere werelddelen, het aantal kinderen per vrouw
sterk gedaald. Die daling vond met name plaats in de jaren zestig en zeventig. Deze vorm van
vergrijzing wordt ook wel `bottom-up' vergrijzing genoemd: vergrijzing van onderaf, oftewel een
vergroting van het aantal mensen dat instroomt in de categorie `bejaard'.

- Een tweede oorzaak van de vergrijzing in Europa is de tcegenomen levensverwachting, waardoor
de omvang van de bevolking boven de 65 jaar vergeleken met vroeger groter wordt. Dit wordt ook
wel `top-down' vergrijzing genoemd: vergrijzing van boven af, oftewel een tcename van het aantal
oudere bejaarden.

Traditioneel wordt de leeftijdsstructuur van een bevolking weergegeven als een bevolkingspiramide. De
benaming `piramide' is echter niet langer correct voor de Europese, Nederlandse en Noord-Brabantse
bevolking, omdat ze suggereert dat de basis van de structuur (de jongste leeftijdsgrcepen) groter in
omvang is dan de top (de ouderen). Op dit moment is er eerder sprake van een kerstboomvorm: de
middelbareleeftijdsgroepen zijn de grootste categorie geworden. In de tcekomst zal de vorm doen denken
aan een urn: een smalle vcet (weinig jongeren), terwijl de grootste categorie bovenin zit: de ouderen.

Een van de onderzoeken die het NIDIZ65 voor de provincie Noord-Brabant heeft gedaan, bestond uit het
zceken naar Europese regio's die een vergelijkbare leeftijdsopbouw en demografische ontwikkeling
hebben als Noord-Brabant. Daaruit blijkt dat negen andere Europese regio's op het gebied van vergrijzing
sterk op Brabant lijken. Deze regio's worden gekarakteriseerd door een relatief grote babyboomgeneratie,
gevolgd door generaties die veel kleiner zijn. Zelfs binnen deze groep behoort Brabant tot de sterkste
stijgers in vergrijzing. Mede gelet op grootte en bevolkingsdichtheid zijn Belgisch en Nederlands
Limburg en Voralberg (Oostenrijk) het best met Noord-Brabant vergelijkbaaz.

In een vervolgonderzoek van het NIDI2~ wordt Noord-Brabant vergeleken met regio's die (nog) geen
deel ui[maken van de Europese Unie. Vergrijzing blijkt zich ook in regio's buiten de Europese Unie voor
te doen. Bij een vergelijking tussen deze regio's en Brabant is opnieuw Brabant de snelst vergrijzende
regio. Ook heeft het NIDI Noord-Brabant vergeleken met Europese regio's die circa 10 jaaz geleden een
soortgelijk `ontgrcenings- en vergtijzingsprofiel' hadden als Noord-Brabant nu. De nadruk in dit
onderzcek ligt op de demografische ontwikkelingen die zich de komende decennia in Braban[ zullen
voordcen. Gelet op het patroon van ontgroening (0-19 jaar) en vergrijzing (65-plus) zijn de demografische
ontwikkelingen in Brabant het best vergelijkbaar met die in NiederSsterreich (Oostenrijk) en Munster
(Duitsland). Deze regio's kunnen worden beschouwd als voorlopers voor het Brabants beleid.

Wijnstekers en Stad267 zien in Europees verband bewustwording opkomen van demografische
ontwikkelingen. Deze bewustwording spitst zich vooralsnog vooral toe op vergrijzing. Het is een
onderwerp dat terugkomt bij een aantal ac[uele discussies, met name over problemen rond de zorg. Vanuit

het Comité van de Regio's (CLRAE) wordt geinvesteerd in de zogeheten `lerende
~ regio'. Vergelijkbaze regio's wisselen onderling ervaringen uit en ontwikkelen'~~tzREG nt~ samen projecten. In 2002 is het Interreg II[c-programma van start gegaan. Dit

3 programma richt zich op het versterken van economische en sociale samenhang
door middel van interregionale samenwerking (de lerende regio in de prak[ijk). Deze intetregionale
samenwerking vindt plaats tussen de Europese regio's en de buurlanden.

~ Wissen, L. van en C. Huisman (2000).
~s NIDI (maart 2000).
~ NIDI (januari 2002).
26' Wijnstekers, M. en J.W. Stad (2003).
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Contactmogelijkheden worden verder geboden in het kader van ALIVE (European Chanllenge to
Ageingz~). ~~:~

~~...~.., .~a,., ,r ,r ...,~:.,

Actief is ook het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE269), een non-gouvernementele
organisatie (NGO), verbonden aan Nederlandse organisaties van en voor ouderen. Het NPOE streeft
ernaar de posi[ie van ouderen in de maatschappij te versterken door innovatieve Europese projecten te
initiëren ofwel te ondersteunen. In AGE Platform Nederland spreken de Nederlandse leden van AGE
Europa met elkaar over internationale beleidsthema's als bijvoorbeeld het VN-actieplan over vergrijzing.
Het platform is bedoeld voor informatie-uitwisseling, meningsvorming en onderlinge afstemming.

De genoemde Europese initiatieven leiden niet tot voldoende aandacht van met het bedrijfsleven
samenwerkende kennisinstituten die het maatschappelijke vraagstuk van de vergrijzing onderzoeken. In
een slotverklaring van de door de Universiteit van Tilburg georganiseerde internationale conferen[ie
`Meeting Europe's Social and Economic Needs' (Tilburg, januari 2005) wordt gepleit voor onder meer
een Europese infrastrvctuur van data ten behceve van vergrijzingsonderzcek. SiebersZ~o interviewt naar
aanleiding van de conferentie europarlementariër Lambert van Nistelrooij, die `vergrijzing' aanwijst als
voorbeeld van een grensoverschrijdend thema (naast veiligheid, liberalisering en de multiculturele
samenleving) dat om een Europese benadering vraagt. Van Nistelrooij: "Van de miljarden die in Europa
verdeeld worden, moet veel meer geld naar onderzoek dat geïnspireerd wordt door de sociale en
maatschappelijke agenda. Nu wordt er bijna uitsluitend geïnvesteerd in bèta- en technisch onderzoek. Een
kennissamenleving wendt niet alleen kennis aan ten behoeve van economische processen, maar ook voor
innovatie van vraagstukken uit het publieke domein, zaken die mensen rechtstreeks raken." De
internationale UvT-conferentie zal voor de zomer van 2005 een vervolg krijgen in de votm van een
hearing in Brussel over de vergrijzingsproblematiek, voor een gehoor van europarlementariërs.

3.3.2 Demografische ontwikkelingen in Nederland
De vergrijzingspiek zal in Nederland rond 2038 vallen. Dan zal ongeveer een kwart van de bevolking 65
jaar en ouder zijn. In 2015 bestaat, volgens de website van het VROM, tweevijfde van de Nederlandse
huishoudens (drie miljcen huishoudens) uit mensen van 55 jaar of ouder. Deze groep wordt naarmate men
ouder wordt vaker met beperkingen geconfronteerd. In de paragraaf over vergrijzing en extramuralisering
(par. 4.2.5) zullen de consequenties voor de zorgbehoefte aan bod komen. Weijers271 geeft aan dat in 2002
6001o van de mensen ouder dan 75 jaar te maken kreeg met lichamelijke beperkingen. Singelenbergz'z
becijfert dat bijna de helft van de bevolking van 75 jaar en ouder, op een of andere wijze, klant is van de
zorg: 31qo ontvangt thuiszorg en 15qo verblijft in een verzorgings- of verpleeghuis. Een belangrijke vraag
om te beantwoorden is dan ook: Hoe zien de demografische ontwikkelingen van Noord-Brabant eruit in
verhouding tot Nederland? Onderstaand worden de voornaamste conclusies van het NIDIz" op een rij
gezet.

3.3.3 Demografische ontwikkelingen in Noord-Brabant
Noord-Brabant is op demografisch gebied enorm in ontwikkeling. De belangrijkste trends worden door
het N[D[274 samengevat in vergrijzing, ontgroening en verkleuring.

z~ www.alive-eu.orQ.
zb9 www.nooe.nl.
270 Siebers, P. (2005, p. 11).
271 Weijers, T. (2005)z~z Singelenberg,J.(2004)
273 Wissen. L. van en C. Huisman (2000).
z~a www.nidi.nl.
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Deze drie omgevingsveranderingen leiden tot strategische aandachtspunten (strategic drivers) voor
toekomstig beleid. Dat geldt ook voor het sociaal beleid op het gebied van vermaatschappelijking van
zorg, waarover de provincie samen met de gemeenten de regie voeren.

3.3.3. I Vergrijzing en ontgroening
Volgens het NIDI zal de komende 20 jaar het aantal ouderen in Noord-Brabant drastisch tcenemen; in
2020 is 22qo van de Brabantse bevolking 65 jaar ofouder. Da[ percentage lag in 2002 nog op 13qo.
In de leeftijd tussen 65 en 74 jaar bedraagt de stijging 75qo, maar het aantal 75-plussers zal zelfs meer dan
verdubbelen. De laatste groep, de 75-plussers, is van belang omdat in de zogenaamde ` vierde leeftijd'
potientieel zorg nodig is.

Tegelijk daalt het aantal jongeren to[ 19 jaar, van 24,4qo in 2000 tot 22qo in 2020.
Daarmee staat Noord-Brabant in de toptien van Europese regio's die het meest vergrijzen.

Prognose bevolkingsgroei in Noord-Brabant, absoluut en relatief
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Bij de geschetste ontwikkelingen zijn een paar zaken opvallend:
- Wat de Brabantse regio's betreft heeft West-Brabant zowel nu als in de tcekomst relatief ineer

ouderen en minder jongeren. Dit geldt zowel in 1998 als in 2010 en 2020.
- Nu hebben de Brabantse steden een relatief laag aandeel jongeren. Dat verandert: in de tcekomst

zijn de steden relatief jong, terwijl de andere gemeenten (zowel op het platteland als rond de steden)
relatief ouder zijn.

- West- en Midden-Brabant hebben in 2020 de hoogste percentages bejaarde alleenstaanden, en dan
relatief ineer op het platteland.

3.3.3.2 Verkleuring
Het NIDI heeft de tcekomstige ontwikkeling geschetst van allochtonen in Nederland. Het N1DI hanteert
hierbij de CBS-defini[ie. Onder allochtonen wordt verstaan ofwel personen die zelf in het buitenland zijn
geboren of personen van wie ten mins[e één ouder in het buitenland is geboren. Een verder onderscheid
wordt gemaakt in westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de categorie niet-westers behoren
allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan.
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In opdracht van de provincie is bij de geschetste nationale ontwikkelingen verder ingezoomd op de
provincie Noord-Brabant. Een belangrijke conclusie ui[ het onderzcek luidt dat in Noord-Brabant
momenteel relatief gezien minder allochtonen (11,7010) wonen dan in de rest van Nederland (14,85qo). De
laatste jaren is echter een stijging waar te nemen in het percentage alloch[onen in Noord-Brabant. Ook
voor de ontwikkeling verkleuring vertoont Brabant dus een stijgende lijn, waarbij de echte omslag voor
Brabant nog mcet komen.

3.3.3.3 Kwantitatieve opgave voor het zorgbeleid in Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant275 geeft aan dat het noodzakelijk is om vanuit bovenstaande
omgevingsveranderingen ( vraaggericht) in te spelen op het zorgbeleid. Cijfers die de omvang van de
maatschappelijke opdracht aangeven, met name op het terrein van de intensieve zorg, zijn:

- Het percentage 65-plussers in Brabant stijgt met 23qo tussen 2000 en 2010, waarbij de groei in de
hoogste leeftijdsgroepen het grootst is (dubbele vergrijzing).

- Het aantal dementerenden stijgt van 21.000 in 2000 [o[ 28.000 in 2010. Ongeveer de helft van de
zorgafhankelijkheid van ouderen wordt tcegeschreven aan dementie2'6.

- Er bestaat extra behcefte aan kleinschalige woonzorgvoorzieningen tot 2010 voor ca. 8.000 mensen
als gevolg van extramuralisering en demograiische ontwikkelingen.

- Het huisartsentekort stijg[ van 90 in 2002 naar 250 in 2010. Ruim 500.000 Brabanders hebben in
2010 geen huisarts. Problematiek in de eerstelijnszorg is hiervan een gevolg.

- Er is vandaag de dag reeds sprake van wachtlijstproblematiek, terwijl de vraag nog verder zal
toenemen. Momenteel wachten 14.000 Brabanders op een plaats in een verplegings- of
verzorgingshuis, ca. 10.000 mensen wachten op ggz en 4.000 mensen op
verstandelij kgehandicaptenzorg.

Als omgevingsveranderingen (vanuit aanbodzijde) worden gencemd: deconcentratie van zorginstellingen
en het meer ambulant worden van de zorg. Deze ontwikkelingen zijn in het voorgaande beschreven in de
paragrafen over deïnstitutionalisering, extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg.
Meulepas27 geeft hiervan een illustratie als hij terugkijkt op het beleid van de provincie Noord-Brabant
vanaf de jaren zes[ig en zeventig, dat gericht was op de bouw van zoveel mogelijk extra bejaardenoorden.
Verbleef in 1985 ongeveer lOqo van de ouderen in Noord-Brabant in een intramurale setting als
bejaardenhuis ofverpleeghuis, anno 2005 is dat nog maar Sqo en over een tiental jaar zal dat teruggebracht
zijn naar 2 à 3qo van het aantal 65-plussers waarvoor intensieve zorg nodig is. In 1985 vond een omslag
plaats. De nieuwbouw van bejaardenhuizen werd gestopt, ten gunste van capaciteitsuitbreiding van
verpleeghuizen voor zware zorg. Als alternatief voor het wegvallende bejaardenoordenbeleid zette de
provincie Noord-Brabant in op de bouw van kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Vandaag de dag
wordt deze woonzorgformule nog veel te weinig toegepast voor mensen met een zware zorgvraag,
bijvoorbeeld voor dementerenden. Uit een in opdracht van de Alzheimer Stichting uitgevoerd onderzoek
blijkt dat 86qo van de bevolking de bouw van kleinschalige woonvoorzieningen met zorg een goed
altetnatief vindt voor een verpleeghuis. Helaas verzucht Schols278 ook anno 2006 nog: "Het woonklimaat
in de meeste verpleeghuizen lijkt nog te veel op een ziekenhuisomgeving." Hier ligt de opgave voor de
komende tien jaren, namelijk om voor deze mensen kleinschaligheid in groter verband mogelijk te maken.

Z'S Provincie Noord-Brabant (2002).
2'6 De cijfers over de stijging in Noord-Brabant van het aantal dementerenden zijn afkomstig van landelijke
prognoses van de Gezondheidsraad die voor de grcep ouderen met dementie een grotere grcei verwacht dan voor de
populatie 75-plus als geheel. Vanaf 2010 wordt in Nederland uitgegaan van een jaarlijkse groei van 2,2 0lo en vanaf
2030 gaat het om 3,6 ~Io groei van de populatie dementerende ouderen per jaar.
Z" Meulepas. ]., d'uectielid Sociaal Culturele Ontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant. In: Brabants Dagblad,
d.d. 8 oktober 2005.
Z'g Schols, J. in een opiniërend artikel, getiteld `Zorg in het verpleeghuis kan nu al een stuk beter'. In: Brabants
Dagblad, d.d. 24 januari 2006.
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3.3.4 Demografische ontwikkelingen in Eindhoven
Omdat in het volgende hoofdstuk uitgebreid zal worden ingegaan op de ontwikkelingen van model (het
zogenaamde STAGG-model) naar praktijk (woonservicezones) in Tilburg en Eindhoven komen in deze
paragraaf ter illustratie de demografische ontwikkelingen in Eindhouven aan bod, zoals in kaar[ gebracht
door afdelingen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Onderstaande tabellen en
teksten in het Woonservicemagazine Eindhoven zijn letterlijk overgenomen279. De eerste tabel geeft de
omvang en prognose van de Eindhovense 55-plussers, in absolute aantallen en procenten.

Jaar 55-64jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder 55 jaar en ouder Totale
bevolkin

Abs o1o Abs olo Abs olo Abs olo
2002 21259 10,4 17466 8,5 13804 6,7 52529 25,7 204773
2030 27976 11,8 23475 9,9 20645 8,7 72096 30,4 237259

Bron: actualisering bevolkings- en woningbehoefteprognoses, provincie Noord-Brabant, 2002

Ook hier is de belangrijkste conclusie dat Eindhoven vergrijst. Er is sprake van een groeiende groep
ouderen. De groep 55-plussers in Eindhoven zal naar verwachting met circa Sqo toenemen. In 2030 zal
30,4 qo van de Eindhovense bevolking bestaan uit 55-plussers, anno 2002 is dat 25,7oIo. Op 1 januari 2002
was 24qo van de Nederlanders 55 jaar of ouder. In aantallen uitgedrukt komt dit neer op een toename van
circa 19.500 personen voor Eindhoven. Relatief gezien zal de groep 75-plussers wat sterker groeien. De
groep 55-64-jarigen groeit absoluut gezien iets minder snel, namelijk met circa 6700 personen.
De afdeling BIO DAPZ gemeente Eindhoven geeft ook aan hce 65-plussers verdeeld over de stad wonen.
Het betreft hier zowel de zelfstandig wonende ouderen als de ouderen die in verzorgings- en
verpleeghuizen wonen. Opvallend is dat in het stadsdeel Wcensel-Noord de meeste ouderen wonen. Di[ is
enigszins te verklaren door het feit dat in Woensel-Noord de meeste verzorgings- en verpleeghuizen zijn.
Binnen Wcensel-Noord zien we een concentratie van 65-plussers in de wijk Ontginning.

Stadsdeel Eindhoven 65- lussers wonen in (qo)
Centrum I qo
Stratum 17 qo
Ton elre 8 oJo
Woensel-Zuid 21 qo
Woensel-Noord 30 ofo
Stri' 9 010
Gestel 14 qo

Bron: afdeling BIO DAPZ gemeen[e Eindhoven

Stadsdeel Wcensel-Noord 65- lussers wonen in (olo)
Wi'k Ont innin 35 qo
Wi'k Achtse Molen 14 qo
Wi'k Aanschot 26 qo
Wi'k Dommelbreed 25 qo

Bron: afdeling BIO DAPZ gemeente Eindhoven

Conclusie: Eindhoven, de grootste stad in Noord-Brabant, vergrijst. In het ene stadsdeel is de vergrijzing
sterker dan in het andere. Hetzelfde geldt voor de diverse wijken.

n9 GGD Eindhoven Woonservicemagazine. GGD Eindhoven, I6 april 2003. p. 3-4.
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Op basis van onder meer deze gegevens besluit de Regiegrcep Woonservicezones Eindhoven~ "...na
ampel beraad Woensel-Noord, Woensel-Zuid en Gestel te benoemen tot pilotzone en daar systematisch te
werken aan de realisering van een woonservicezone" (zie par. 4.3). Demografische gegevens vormen
hierbij wel een belangrijk maar niet het enige criterium.

De Regiegroep hanteert bij de keuze van pilotzones drie criteria:
- Beginnen in gebieden waar veel zelfstandig wonende ouderen wonen.
- Aansluiten bij gebieden waar al samenwerkingsinitiatieven bestaan of binnenkort worden gestart.
- In ieder gebied is substantieel resultaat mogelijk in minimaal drie domeinen, waaronder in

ieder geval zorg.

3.3.5 Samenvatting
Hoewel vergrijzing, ontgroening en verkleuring zich in heel Europa afspelen, behoort Noord-Brabant tot
de snelst vergrijzende regio's in Europa. Het karakteristieke van het vergrijzingsproces in Noord-Brabant
is dat het tempo van de vergrijzing in de komende decennia hoger zal zijn dan in andere Nederlandse
provincies. In de periode 2003-2015 zal in Noord-Brabant het aantal 55-plussers met 30qo toenemen
(toename in Nederland: 2ó010) en het aantal 75-plussers zal met 3óqo toenemen (toename in Nederland:
17010). De vergrijzing, met name het stijgende aantal 75-p[ussers zal leiden tot een toename in de vraag
naar intensieve somatische en psychogeriatrische zorg. Het aantal dementerenden in Noord-Brabant
stijgt van 21.000 in 2000 tot 28.000 in 2010. Vanaf 2010 wordt in Nederland uitgegaan van een jaar[ijkse
groei van 2,2oIo van de populatie dementerende ouderen per jaar. Het aantal allochtone bejaarden In
Noord-Brabant zal in de periode 1996-2016 toenemen van 2.000 tot 12.000. Ook Eindhoven vergrijst. Het
aantal 65-plussers stijgt van 12,2qo (in 2002) naar 18,6010 (in 2030). In Woensel-Noord woont 30qo van de
65-plussers.

Zga Regiegrcep Woonservicezones Eindhoven (2003, p. 16).
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3.4 Ontwikkelingen in de wetgeving op het terrein van zorg en welzijn
Wetgeving vormt een belangrijke omgevingsfactor. In deze paragraaf worden ontwikkelingen in de
wetgevende kant van de zorg belicht door drie vragen te beantwoorden:

- Welke wetten voorzien in het kader voor zorg, zelfstandig wonen en participatie?
- Welke veranderingen zijn er in het wetgevende kader aan te geven?
- Welke betekenis hebben de belangrijkste wetten?

De overheid heeft tot taak voorwaarden te scheppen voor burgers die zorg nodig hebben. Dit gebeurt in
het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de modernisering van de AWBZ.
Er zijn ook voorwaarden nodig om het mogelijk te maken dat burgers zelfstandig wonen en om burgers te
la[en participeren in de samenleving. Hiervoor zal de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) het
kader bieden. De invcering van de WMO is niet de enige verandering. Het ministerie van VWSZS' kondigt
in de miljcenennota voor 2005 namelijk ook aan in de nieuwe zorgverzekeringswet de particuliere en
ziekenfondsverzekeringen om te smeden tot één nieuwe zorgverzekering. Het onderscheid tussen
particuliere verzekeringen en ziekenfonds is daarmee opgeheven.

Er is anno 2004 een aantal wetten van belang:
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en modemisering AWBZ;
- Ziekenfondswet (Zfw), die op zal gaan in een zorgverzekeringswe[;
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voorheen Wet Maatschappelijke Zorg genoemd,

waarvan de contouren in het najaar van 2004 zichtbaar worden. Invoering staat in 2006 gepland;
- Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), die onderdeel uit gaat maken van de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning en de
- Welzijnswet, die eveneens opgenomen wordt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Het is de bedoeling het wetgevend kader tot twee samenhangende wetten te beperken: AWBZ en WMO.
De staatssecretaris en minister van VWSZgZ la[en het kabinet weten hiermee belangrijke maatschappelijke
doelen te realiseren: "We willen de solidariteit van gezonde mensen met gehandicapten, zorgbehcevende
ouderen en psychiatrische patiënten behouden. We willen de kwalitei[ van de zorg en de ondersteuning283
aan burgers verbeteren, evenals de samenhang in voorzieningen voor deze mensen in hun directe
omgeving, zodat ze zoveel en zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Veranderingen in het
stelsel voor langdurige zorg en ondersteuning bouwen voort op ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals
de modernisering van de AWBZ, maar ook op lokale ontwikkelingen bij gemeenten in het ondersteunen
van de eigen burgers met een adequatere informatievoorziening, zoals uitgewerkt in de één-loket-
gedachte."

De ac[iviteiten van woningcorporaties zijn neergelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).
Voor woningcorporaties geldt het zogenaamde zesde prestatieveld `wonen en zorg', dat als kerntaak voor
woningcorporaties is opgenomen in het BBSH.

3.4.1 AWBZ
De AWBZ is een volksverzekering die voor alle burgers het recht vastlegt op goede verzorging in geval
van ziekte of gebrek, voor iedereen die op langdurige zorg is aangewezen. Bij de introductie van de wet
(per 1 januari 1968) stond de regering de verzekering van zware geneeskundige risico's voor ogen. In
eers[e ins[antie beperkte de wet zich dan ook tot intramurale zorg. De afgelopen jaren was een omslag in
de zorg gewenst: van aanbodsturing naar vraagsturing. Volgens de minister en staatssecretaris van VWS
is hierin op april 2003 een belangrijke stap gezet met het invceren van de functiegerichte aanspraken, de
bijbehorende indicatiestelling en het persoonsgebonden budget nieuwe stijl. Dit verwezenlijkt een groot
deel van de dcelstellingen van de modemisering van de AWBZ: meer keuzemogelijkheden, grotere

281 Meindertsma, M. (2004, p. 4).
zeZ Ross, C. en H. Hoogervorst (2004, p. 1).
ze3 Maatschappelijke ondersteuning betekent onder meer steun bij zaken als huishoudelijke hulp, vervcer, welzijn
(maaltijden, recreatie).
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keuzevrijheid en meer zeggenschap van cliënten. Ook mensen met beperkingen willen hun eigen identiteit
behouden en hun leven en de eigen woon- en leefomgeving zoveel mogelijk naar eigen inzichten
inrichten. Deze trend wordt beleidsmatig ondersteund door termen als `extramuralisering', `scheiden van
wonen en zorg', `community care' of `vermaatschappelijking van zorg'. Om extramuralisering te
ondersteunen, gaat in 2004 een regeling voor extramurale ondersteuning van start.

Modernisering AWBZ
Nederland besteedt jaarlijks twintig miljard euro aan de AWBZ. Onder meer door de vergrijzing zullen de
AWBZ-uitgaven in de toekomst groeien. Om de premie voor deze vo]ksverzekering ook in de tcekomst
be[aalbaar te houden, verdwijnt een aantal voorzieningen op tetmijn uit de AWBZ. In een brief aan de
voorzitter van de Tweede Kamer geven de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport hun visieZ~ met betrekking tot het belangrijkste dcel: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) te moderniseren. Een modemisering die dringend noodzakelijk is. De AWBZ moet zich gaan
richten op het oorspronkelijke doel en er alleen zijn voor mensen in intramurale voorzieningen en
thuiswonenden met een indicatie tot opname in een intramurale voorziening. Enige jaren later zal dit met
de aankondiging van de Wet Maatschappelijke Ondetsteuning (WMO) een hoofdpunt blijken te zijn. De
WMO markeert een breuk met de trend sinds de jaren '80 om de AWBZ steeds breder te maken.
SingelenbergZSS spreekt over `terugsnijden van de AWBZ naar de oorspronkelijke kern: de onverzekerbare
zware, langdurige verpleging, verzorging en begeleiding. De AWBZ zal in de toekomst alleen nog
bedoeld zijn voor de `echte zware doelgroepen'.

Hoe is de modernisering van de AWBZ to[ stand gekomen~b? Om deze vraag te beantwoorden, gaan we
ruim tien jaar terug in de tijd. De overheid wilde tot een helder beleidskader komen. De `Commissie
Modernisering Ouderenzorg' werd daarom gevraagd het Rijk te adviseren over de gewenste ontwikkeling
van de ouderenzorg en de ordening van wonen en zorg. Deze commissie bracht in 1994 het advies
`Ouderenzorg met toekomst' uit.

Hoofdpunten advies Commissie Modernisering Ouderenzorg187
- Het brengen van de gehele ouderenzorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

inclusief de bejaardenoorden.
- Het drastisch terugbrengen van de intramurale capaciteit. Fasegewijze transformatie van een deel

van de bejaardenoorden tot verpleeghuizen (en daarbij het substitutieprincipe~g hanteren).
- Een aanzienlijke versterking van de thuiszorg.
- Het instellen van zorgregio's als afzonderlijke rechtspersonen om het beleid van de verzekeraars en

de gemeente onderling af te stemmen en zo de beschikbare middelen optimaal in te zetten.

De `Modemisering Ouderenzorg' is deel uit gaan maken van wa[ bekend is komen te staan als de
`Modernisering AWBZ'. In het uit drie delen bestaande losbladige standaardwerk over de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekos[en (AWBZ) word[ de conclusie getrokken dat `keuzevrijheid en vraagsturing' en
`zorg op maa[' de kern vormen van de modernisering van de AWBZ. Aan deze modernisering ligt de
wens van het ministerie van VWS ten grondslag om de stijging van de AWBZ-kosten te verminderen.

VWS denkt dit te realiseren door in te grijpen in de premiestelling. Dat is nodig, want de premie is
gestegen van 9,6qo in 1998 naar 13qo in 2004. De AWBZ-uitgaven stegen in twee jaar met 15,Solo.

z~` Hoogervorst, H. en C. Ross (2003).
2g5 Singelenberg, J. (juni 2004, p. 1).2g6 Zie ook http:~lwww.opkoozorg.nl, een van de eerste informatieve websites over de modernisering van de AWBZ.
287 Tweede Kamer der Staten Generaal (2003, p. 49).
Zgg Zie ook Schols, J. (2004, p. 52). "Het substitutiebeleid poogt in principe verschuivingen van patiëntenstromen
tussen en binnen voorzieningen te bewerkstelligen, zodanig dat deze zullen leiden tot een afname van het gebruik
van relatief dure (intramurale) voorzieningen" en "Substitutie van zorgfuncties voor ouderen ... zal dus mceten
leiden tot een aanhoudende versterking van de zorg aan huis in plaats van de relatief duur geachte intramurale zorg."
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Belangrijkste pijlers modernisering AWBZz~
- Invoering van func[ionele afspraken. Dit moet bevorderen dat de indicatiestelling zich richt op de

benodigde zorg en niet op het aanbod (zie tcelichting).
- Invoering van het care-breed persoonsgebonden budget (PGB). Er maakt een klein maar tcenemend

aantal ouderen gebruik van het PGB.
- Flexibilisering zorgaanbod: met ingang van 2002 mogen de zorgaanbieders elke soort AWBZ-zorg

leveren.
- Verbe[ering van indicatiestelling (leidend tot een snelle, effectieve en integrale tcegang tot zorg en

dienstverlening) door de verantwoordelijksheidsverdeling te wijzigen. De burger krijgt eigen
verantwoordelijkheid. De gemeente zal in een vangnet met maatschappelijke voorzieningen
voorzien. De Regionale Indicatie Organen (RIO's) worden centraal in plaats van door de gemeenten
aangestuurd. Vanaf2005 komt er een landelijk Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)Z~.

Toelichting
Als verzorging, verpleging of behandeling nodig is, kan de AWBZ helpen. Het College voor
zorgverzekeringen (CVZ) geeft hierover in begrijpelijk Nederlands informatie291.

- Er zijn zeven soorten aanspraken op zorg, `functies' genaamd. De functies zijn: huishoudelijke
verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende
begeleiding, behandeling en verblijf.

- Deze functies worden in de praktijk geleverd in de vorm van `producten'. Zo zijn `thuiszorg' en
'dagbesteding voor gehandicapten' twee voorbeelden van AWBZ-producten.

- Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg is een indicatiestelling nodig van het Regionaal
Indicatie Orgaan (RIO). Na een aanvraag voor indicatie en de gevraagde informatie ontvangt de
aanvrager een indicatiebesluit waarin staat op wat voor soort zorg, hoeveel en hoelang de aanvrager
recht heeft.

- Als de indicatie is gesteld, kan de aanvrager kiezen uit twee mogelijkheden om zorg te krijgen: zorg
in natura (bij een zorgaanbieder, bijvoorbeeld thuiszorg, die men zelf kiest) of een
persoonsgebonden budget. Ook een combinatie is mogelijk. Met een PGB krijgt de klant een
bepaalde hceveelheid geld beschikbaar waarmee zorg ingekocht kan worden.

Voorlopig zijn er vele vragen. Wat betekent de gemodetniseerde en naar zeven functies ingerichte AWBZ
concreet voor een aantal belangrijke actoren in het kader van het onderwerp vermaatschappelijking van
zorg en zelfstandig wonen? Welke betekenis heeft de modemisering van de AWBZ voor zorgvragers,
mantelzorgers, zorgaanbieders en voor een gemeente?

3.4.1.1 Betekenis modernisering AWBZ
De modemisering van de AWBZ heeft verstrekkende gevolgen, met name voor zorgvragers,
mantelzorgers, zorgaanbieders en gemeenten.

Betekenis modernisering AWBZ voor de zorgvrager
Verwacht wordt dat de zorgvrager meer keuzevrijheid krijgt en dat zijn zorgvraag het uitgangspunt vormt.
Cliënten zijn met hun indicatiebesluit in de hand vrij om zorg in te kopen. Het indica[iebesluit verleent
cliënten recht op zorg (in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal dit recht weer verdwijnen).
Hiermee wordt bedceld dat ingeval de uitvoering van het indicatiebesluit niet plaatsvindt, cliënten dit via
de rechter kunnen afdwingen. Cliënten krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgebonden budget (PGB)
en persoonvolgend budget (PVB) aan te wenden om individuele of grcepszorgarrangementen overeen te
komen met zorgaanbieders. Cliënten kunnen ook gezamenlijk zorg inkopen. Een grcep ouders kan

~9 Tweede Kamer der Staten Generaal (2003, p. 51).
~ Bij indicatiestelling voor thuiszorg wordt onderzocht wat de omgeving van de patiënt (partner, kinderen, vrienden
en kennissen) aan mantelzorg kan betekenen. Om hiervoor landelijk ongeveer dezelfde normen te hanteren, gebruikt
het C[Z het werkdocument `Gebruikelijke zorg'.
~` College voor zorgverzekeringen (2002). Het CVZ is een zelfstandige overheidsorganisatie, die uitvcering en
financiering van de Ziekenfondswet en AWBZ cobrdineert.
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bijvoorbeeld het initiatief nemen een woning op te zetten voor hun volwassen kinderen met beperkingen
door de gezamenlijke PGB's te combineren en een contract aan te gaan met bijvoorbeeld de
woningcorporatie, de zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking en de thuiszorg.
Dergelijke ouderinitiatieven ontstaan in Noord-Brabant in onder andere Made, Breda en Nuenen. Vaak is
er sprake van ondersteuning door MEEz9Z. Door de emancipatie van de zorgvragers wordt steeds meer
ui[gegaan van een vraaggerichte benadering van de zorg. Het leidend principe vorm[ de vraag van de
cliënt. Zorgverlening op maat is het uitgangspunt.
In een in[erview noemt de heer A. Moerkamp, directeur verpleging en verzorging van ouderen van het
ministerie van VWS, de omslag van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken de belangrijkste
ontwikkeling in zorg en wonen voor ouderen293. "Was er vroeger nog sprake van dankbaarheid als je als
oudere naar een veaorgingshuis mocht, in tcenemende mate kiezen ouderen zelf voor de inrichting van
hun woon- en leefomgeving. De grootste verandering is de eigen keuze van ouderen en de differentiatie
van het aanbod dat daarop dient aan [e sluiten."

Door de Maastrichtse hoogleraaz medische ethiek Ruud ter Meulen worden belangrijke ethische vragen
gesteld en nuanceringen aangebracht. Op het congres in Lunteren van Relief, een studievereniging van
400 katholiek-protestantse zorginstellingen, opent Ter Meulen294 een aanval op het moderne Amerikaans-
liberale denkbeeld dat het marktmodel ook tcegepas[ kan worden in de zorg. "Het marktmodel wil af van
het paternalisme van de aanboddienstverlening en wil naar een vraaggestuurde service. In een ziekenhuis,
kan dat bij eenvoudige ingrepen nog een optie zijn, maar bij chmnisch zieken in zorginstellingen is de
athankelijkheid eenvoudigweg te groot. Door de toenemende vergrijzing zal die afhankelijkheid snel
toenemen; verwach[ wordt dat het aantal mensen met dementie met tientallen procenten zal groeien. Dat
vraagt meer zorg in een tijd dat solidariteit onder druk lijkt te s[aan." Voor het onder druk staan van
solidariteit waazschuwden ook de ouderenbonden (onder meer in hun reactie op de modernisering van de
AWBZ). Ter Meulen ziet een chronisch zieke als een athankelijk mens op zoek naaz een nieuw houvast,
een nieuwe identiteit en geen `Koning Klant' die zelfstandig en mondig kiest uit de aangeboden zorg.

Olthof295 va[ de reactie van de ouderenbonden op de overheidsplannen samen. De Unie KBO reageert
door 'solidariteit' centraal te stellen in het leggen van nadruk op toegankelijkheid, betaalbaarheid,
kwaliteit en keuzevrijheid. Pijnpunten van ouderenbonden liggen met name op het voorstellen van
vergrijzing als dé grote boosdoener, de pakketinperking (met name het uit het pakket halen van
`huishoudelijk werk' zet kwaad bloed) en de onduidelijkheden ten aanzien van de WMO.

Betekenis modernisering AWBZ voor de mantelzorger
Zonder beheersingsmaatregelen zullen de uitgaven in het scenario van hoge extra groei oplopen
van 3,9 procent (2004) tot circa 7,4 procent (2020). Het ministerie van VWS zet in op `beheerste groei
van de AWBZ' en wil daarvoor met name mantel- en informele zorg ondersteunenZ96. De reden hiervan
wordt snel duidelijk, want hoe meer functies er door het moderniseren van de AWBZ uit de AWBZ
worden gehaald, des te meer zal de druk op de schouders van mantelzorgers toenemen.

De uitgaven in de AWBZ worden voor een groot deel bepaald door `productie' en `personeelskosten'. Als
gevolg van de vergrijzing, het inlopen van wachtlijsten en de kwaliteitsverbetering van de zorg nemen de
kosten toe. In het hoogste groeiscenario becijfert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de kosten
oplopen tot 2,4 miljard euro per jaar. Extra grcei wordt met name veroorzaakt doordat de AWBZ een
aanzienlijke zogenaamde `latente vraag' kent van mensen die (bij een lage drempel) zorg en
dienstverlening aanvragen waar zij dit anders waarschijnlijk niet zouden dcen. In de praktijk vangen de
mantelzorg en informele of particuliere hulp di[ `gat' - het verschil tussen potentiële vraag en feitelijk

~ De naam MEE is geen afkorting, maar staat symboo] voor aspiraties van de organisatie: MEEdenken, MEEdoen,
MEEgaan. MEE is tcegankelijk voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of chronische ziekte,
mensen met een zintuiglijke beperking en mensen met autisme.
~} Wonen en zorg voor ouderen (2001, p. 13).
~ Meulenmeesters, J. (2004).
~s Olhof, M. (2003).
~ Ross, C. en H. Hoogervorst (2004, p. 21 en 22).
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geleverde zorg - op. Timmermans297 van het SCP heeft berekend dat bij thuiswonende (extramurale
ouderenzorg) de potentiële vraag driemaal zo hoog is als wat nu `geleverd' wordt. Het SCP heeft de
opbrengst van de mantelzorg berekend door eerst te kijken naar de kosten van de potentiële vraag. Dat is
de vraag naar zorg die er in beginsel is. Hiervan is de feitelijk geleverde formele zorg afgetrokken. Het
resterende zou dan overeen moeten komen met alle geleverde mantelzorg, informele hulp en particuliere
hulp. Dit is in geld omgerekend circa 10 miljard euro. De particuliere hulp bedraagt naar schatting 3
miljard euro, zodat het restant een maatschappelijk kapitaal is van circa 7 miljard euro, dat voor rekening
komt van mantelzorg en informele zorg. De inzet van mantelzorg en informele zorg is dus van essentiële
waarde om de AWBZ te kunnen moderniseren.

Maassen van den BrinkZys, hoogleraar empirische arbeidseconomie aan de Universitei[ van Amsterdam,
deelt de mening dat het van belang is om mantelzorg in economische zin te onderbouwen. "Mantelzorg
heeft geen marktwaarde en dat is niet juist, want mantelzorg vormt 20-409o van de totale kosten van
`care'. Voor een coherent zorgbeleid en de financiering daarvan is het noodzakelijk mantelzorg te
erkennen en te belonen." Ook Van den Berg2~ stelt in zijn dissertatie da[ mantelzorg mcet worden
meegenomen in economische evaluaties van de gezondheidszorg, omdat anders het risico bestaat dat
collectieve zorglasten ongemerkt naar de private sfeer van zorgvragers en hun mantelzorgers zullen
verschuiven. Om dit te voorkomen stelt de promovendus een methode voor om de hceveelheid verrichte
mantelzorg te meten en deze vervolgens in geld te waarderen met een bedrag tussen de acht en zestien
euro per uur.

Betekenis modernisering AWBZ voor de zorgaanbieder
Het scheiden van wonen en zorg heeft grote gevolgen voor zorgaanbieders. Wat betekent de
modernisering van de AWBZ als een groot deel van de verblijfsfunc[ie uit de AWBZ naar de woonsector
gaat? "Het kabinet vindt wonen - mede in het licht van de heroverweging van wat publiek en privaat is -
een "gebruikelijke voorziening die niet binnen het collectieve systeem van de AWBZ geregeld moet
worden", schrijven de staatssecretaris en minister van VWS aan de Tweede Kamer3~. Het kabinet trekt
een grens tussen verblijf en wonen: "Individuele woningen in een beschermde woonomgeving kunnen
voortaan in de woonsector worden gerealiseerd." Het kabinetsvoornemen met de verblijfsfunctie in de
AWBZ sluit aan op een ontwikkeling die in feite al meer dan twintig jaar gaande is. In die periode is het
aantal intramurale plaatsen in verzorgingshuizen gestaag gedaald van ruim 150.000 naar iets meer dan
100.000 nu. In plaats daarvan zijn er allerlei alternatieven gekomen: aanleunwoningen,
woonzorgcombinaties, woonservicezone's, amangementen met zorg-op-afspraak,
alarmeringsmogelijkheden enz. Anno 2004 zijn er in Nederland dus 100.000 intramurale plaatsen in
verzorgingshuizen. In deze sector wil het kabinet de capaciteit tot een derde deel terugbrengen: "De
intramurale capaciteit kan met circa 50 tot 70 procent [erug:' Voor bijvoorbeeld de gehandicaptensector
geldt dit in mindere mate. Hier gaat het om ongeveer ]0 procent van de intramurale capaciteit.

Hoe denkt bijvoorbeeld de Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuizen Eindhoven (SVVE) De Archipel,
een grote zorgaanbieder in Zuidoost-Brabant, op dergelijke ingrijpende omgevingsveranderingen te
reageren? Muurling~~ geeft aan dat er momenteel hard gewerkt wordt aan een organisatieontwikkeling.
SVVE transformeert naar een organisatie met twee kenniscentra voor `somatiek' en voor
'psychogeriatrie' en meerdere woonzorgcomplexen en zorgcentra, waarvan er al enkele samenwerken
met een gezondheidscentrum. In de VINEX-locatie Meerhoven wordt een gezondheidscentrum
gerealiseerd. Dit gezondheidscentrum is een gezamenlijk project van de Stichting Gezondheidscentra
Eindhoven, de Stichting Thuiszorg Eindhoven en SVVE. De dcelstelling is om vanuit het

~~ Timmermans, J. (2003).
~8 Prof. dc Henriette Maassen van den Brink tijdens de door haar op 28 april 2005 in de Janskerk te Utrecht
uitgesproken tweede nationale mantelzorglezing.
2~ B. van den Berg promoveerde op 14 januari 2005 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij prof. dr. F.F.H.
Rutten op een dissertazie getiteld `Mantelzorg: een economische benadering'. Bron: Tijdschrifr voor gerontologie en
~riatrie, vol. 36, 2005, p. 84-85.

Ross, C. en H. Hoogervorst (2004, p. 27 en 28).
~~ Interview met de heer A. Muurling, voorzitter raad van bestuur SV VE De Archipel, d.d. 12 november 2003.
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gezondheidscentrum ten behoeve van de bewoners van Meerhoven een groot aantal eerste- en
derdelijnsfuncties aan te gaan bieden. Daatnaast worden in de wijk Meerrijk (een onderdeel van
Meerhoven) door woningcorporatie Domein ongeveer 150 levensloopbestendige woningen gerealiseerd.
SVVE zal - in samenwerking met andere organisaties - leverancier zijn van zorg- en dienstverlening.

In het algemeen gesproken willen mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat geldt ook voor
mensen met zorgvragen. Volgens Muurling is dus verdere uitbouw van de extramurale zorg noodzakelijk.
De liberalisering van de zorgmarkt heeft ertce geleid dat SVVE aan cliënten, ongeacht hun woonwijk,
thuis zorg- en dienstverlening biedt. Er wordt een breed pakket van zorg- en diens[verlening aangeboden,
variërend van thuiszorg tot en met gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Hei komt erop neer dat SVVE een
bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een `zorgcontinuum' voor mensen met geria[rische enlof
somatische hulpvragen. Het uitgangspunt hierbij is ondersteuning van de realisatie van een individueel
levensplan. De zorg wordt aangeboden daar waar de cliënt verblijft. Dit kan (in steeds meer gevallen)
thuis zijn of op een van de locaties van SVVE.

Betekenis modernisering AWBZ voor een gemeente
In de voorgaande paragrafen is aangegeven dat het ministerie van VWS antwoord zcekt op de uitdijende
AWBZ door de AWBZ te moderniseren. De titel van een essentiële VWS-brief in dit kader luidt:
`Stappen naar een toegankelijke, solidaire en doelmatige AWBZ'. Vooral op de WVG word[ in
toenemende mate een beroep gedaan. Uitvoering en bekostiging van WVG vallen onder de gemeenten.

In hun brief aan de Vaste Commissie voor VWS uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 29
november 2002302, brengen de samenwerkende steden (G26) vooral knelpunten naar voren.
De volgende drie punten springen daarbij in het oog:

- De steden zullen veel extra voorzieningen moeten treffen om aan de vraag naar zorg, welzijn en
woonruimte voor (voormalige) patiënten tegemoet te komen.

- Juist de steden zullen ook veel van de negatieve exteme effecten moeten opvangen, zoals de
groeiende overlast als gevolg van persoonlijke ctisissituaties. Er is daarom ex[ra inzet in de steden
nodig vanuit het oogpunt van veiligheid en veiligheidsbeleving.

- Er ontstaat een toenemende behoefte aan maatschappelijke opvang voor verslaafden en dak- en
thuislozen, die door de extramuralisering tussen wal en schip [erecht dreigen te komen.

Bij extramuralisering is volgens de G26 sprake van substitutie van een all-in (zorg, welzijn en wonen)
intramuraal AWBZ-pakket door extramurale zorg (zonder welzijn) in de thuissituatie. De G26 pleiten
voor herallocatie van AWBZ-middelen als aangewezen weg om de knelpunten op te lossen die zullen
ontstaan in de welzijnsvoorzieningen.

3.4.2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Zorg en welzijn zijn met elkaar verbonden. De modemisering van de AWBZ is een belangrijke
omgevingsverandeting, die in combinatie gezien moet worden met een tweede ontwikketing in het
wetgevende kader: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zaat~3 doet verslag van
conferenties over de gevolgen van de modernisering van de AWBZ voor regio 's-Hertogenbosch. Diverse
organisaties houden op internet een WMO-dossier bij, onder andere NIZW3m, de Chronische Zieken en
Gehandicapten Raad Nederland3U5 Blaauwbroek~, X-S2~' en het ministerie van VWS en VNG~a.

~ Rumond, G. van, Jong, E. van en A. Rombouts (2002).
~3 Zaat, M. (2003 en 2004).
~ http:~lwww.wetmaatschapcelijkeondersteuning.nl.
~S httpalwww.cg-raad.nUwmolindex.html.
~ httn:tlwww.blaauwbroek.nl.
~~ htto:~lwww.x-s2.nl.
~e h~:t~www.vwsvnKn]
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De WMO, voorheen WMZ (Wet Maatschappelijke Zorg) genoemd, is een kaderwet die de financiering
van de zorggerelateerde welzijnsdiensten gaat regelen. Hierdoor worden zorgbehoevende burgers in staat
gesteld thuis te blijven wonen. Deze wet regelt volgens mevrouw Ross-Van Dorp wat burgers van hun
gemeente mogen verwachten aan ondersteunende diensten309. De Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG) bevordert de sociale participatie van burgers met een beperking door voorzieningen te financieren
op het terrein van wonen, vervoer en mobiliteit31c. De WVG zal deel gaan uitmaken van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat `personenalarmering', een van
de domoticatcepassingen die in een grote behoefte voorziet voor mensen die zelfstandig willen (blijven)
wonen, niet meer vanuit de WVG wordt vergoed, maar door de betreffende gemeente gefinancierd zal
worden op basis van de WMO.

Invoering van de Wet Maa[schappelijke Ondersteuning wordt ~er 2006 verwacht. Er bestaan vooralsnog
veel vraagtekens. Eind 2004 wordt een concept van de wettekst " opgesteld. Zoals algemeen verwacht zal
het ministerie van VWS zich terugtrekken en kom[ de regierol bij de gemeenten te liggen. Onder
maatschappelijke ondersteuning verstaat de minister in het concept van de WMO acht punten, waarvan er
drie32 relevant zijn voor het onderwerp van deze dissertatie. Deze punten zijn:

- `...he[ geven van informatie en advies
- het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen
met een pychosociaal probleem

- het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun
zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer..."

De in deel II beschreven toepassingen op het gebied van elektronische informatievoorziening, domotica,
telemedicine en beeld-spraak kunnen ten minste op drie van de bovenstaande acht onderdelen van
maatschappelijke ondersteuning worden ingezet. In de toelichting van het concept van de WM0313 wordt
`aanpasbaar bouwen' genoemd als voorbeeld "van een terrein waarop de gemeente geen
beleidsinstrumen[en heeft, maar waarop zij wel degelijk voor de doelgroep belangwekkende resultaten
kan boeken".

Doel van de wet
Op de websi[e van het ministerie van VWS314 wordt de bedoeling van de WMO aangekondigd. "Het
kabinet wil vanaf 2006 met de invoering van de WMO een striki onderscheid maken tussen `zorg' en
`maatschappelijke ondersteuning'. Zorg valt na invoering van de WMO onder de AWBZ en behelst alleen
nog de langdurige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten, chronisch psychiatrische patiënten en
ouderen. Maatschappelijke ondersteuning valt straks onder de nieuwe WMO en gaat over de
ondersteuning en begeleiding die het mensen mogelijk mceten maken om volwaardig aan de maatschappij
deel te nemen. De gemeente krijgt in de WMO mogelijkheden om ondersteuning logisch, betaalbaar en
lokaal te regelen. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, zal de WMO vanaf 2006 ingevoerd worden. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO komt bij de gemeenten te liggen.

Het doel van de WMO is het herstellen van de zelfredzaamheid, mensen toetvsten om maatschappelijk te
participeren en daarvoor op lokaal niveau de voorwaarden te scheppen. Maatschappelijke participa[ie
wordt gedefinieerd3t5 als het op zo normaal mogelijke wijze deelnemen aan onderwijs, arbeid,
vrijetijdsbesteding en welzijnsactiviteiten. In het concept van de wettekst 316 staat: "Samenhangend lokaal

~ Verschuur, A. (2003).
3io Pellemans, E. (2003).
31 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2004). Een jaar later (mei 2005) wordt het begrip `maatschappelijke
ondersteuning' in de WMO verwoord in negen prestatievelden. Zie voor actuele en achtergrondinformatie over (de
invoering van de) WMO onder meer de gezamenlijke website van VNG en VWS: htt~:~~www.invoeringwmo.nl.
3'Z Tweede Kamer der Staten-Generaal (2004, p. 1).
313 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2004, p. 20).
3'a Zie www.minvws.nl.
3's PRVMZ (2004).
3'6 Tweede Kamer der Staten-Generaal (2004, p. 8).
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beleid om `meedoen' mogelijk te maken, uitgevoerd dicht bij de burger door een daarvoor goed
toegeruste gemeente, is het belangrijkste oogmerk van dit wetsvoorstel." Deze ontwikkelingen doen
denken aan de `brede school', die halverwege de jaren negentig in het onderwijs gepropagandeerd werd
met de slogan `Regulier wat kan, speciaal wat moet'. Vergelijkbaar hiermee wordt de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning begeleid met `In en door de lokale samenleving wat daar kan!'

Uitgangspunten
1. Belangrijke rol voor de `civil society'. Tussen eigen en overheidsverantwoordelijkheid speelt de

civil society, met informele verbanden en vrijwilligersorganisaties, een hoofdrol.
2. Moderne sturingsvisie, waarin de overheid minder regelt en burgers meer. Naar verwachting zal dit

uitgangspunt grote gevolgen voor burgers met een hulpvraag krijgen, omdat ervan wordt uitgegaan
dat een hulpvraag de eigen verantwoordelijkheid van burgers is. Voor hulp zal de burger in de
eerste plaats zijn eigen sociale netwerk aanspreken.

3. Lokale beleidsvrijheid voor specifiek voorzieningenbeleid.
4. Integraal beleid gericht op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

De WMO past binnen het streven naar vermaatschappelijking van zorg, zo constateert de PRVMZ317.
Vetmaatschappelijking wordt als een belangrijke omgevingsverandering gezien, die breed ondersteund
wordt. Hcewel vrijwel iedereen de uitgangspunten zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie
onderschrijft, krijgt staatssecretaris Ross-van Dorp vanaf het moment van aankondiging kritiek. Burgers
maken zich ongerus[, omdat de beide verworvenheden van de modernisering van de AWBZ - het recht op
zorg en de keuzevrijheid - in het geding zijn. Gemeenten vragen zich af of zij wel de mogelijkheden
hebben om de nieuwe taken goed uit te vceren. Gemeenten willen bovendien weten of de benodigde
financiële middelen hun kant op komen. Of zou de WMO niets anders betekenen dan een
bezuinigingsopgave? Zorgaanbieders positioneren zich in privaat-publieke samenwerkingsverbanden.

Er komt veel op gemeenten af. De gemeente draagt als regisseur met name zorg voor de kwetsbare
burgers en zal de civil society aanvullen. Er zijn en blijven, binnen de kaders van de AWBZ en WMO,
toegankelijke, betaalbare, kwalitatief hoogwaardige publieke voorzieningen op lokaal niveau nodig. Ook
de rol van door gemeenten gefinancierde Regionale Indicatie Organen (RIO's) verandert. De
indicatiestelling AWBZ word[ gecentraliseerd. Vanaf 2005 wordt het Landelijk Cen[rum Indica[iestelling
Zorg (CIZ) ingericht. Indicatiestelling blijft via de lokale loketten lopen. De bestaande RIO's zullen
omgevormd worden tot CIZ en worden losgeweekt uit de gemeentelijk stmctuur.

Hoofdlijnen contouren WMO
PRVMZ adviseert de provincie Noord-Brabant in het kader van de aangekondigde Wet op de
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). PRVMZ31R begint haar advies met een beschrijving van de
WMO in hoofdlijnen.

PRVMZ ncemt als hoofdlijnen van de WMO:
- De AWBZ wordt drastisch versmald tot zware chronische zorg.
- Niet medisch-gebonden zorg, woon- en welzijnstaken gaan naar de woningcorporaties en de

gemeenten. Dit betekent dat naar verwach[ing de financiering van o.a. huishoudelijke hulp en de
zorggebonden welzijnstaken naar de gemeenten gaan, en woontaken naar corporaties.
Onduidelijk is of de gemeenten het daarbij behorende budget ook van het Rijk krijgen. Gemeenten
maken zich daar via de VGN sterk voor, maar men vreest dat deze decentralisatie gepaard gaat met
bezuinigingen op deze functies.
De woon- en welzijnsfuncties die naar de gemeenten overgeheveld worden, veranderen van
karakter. Nu bestaa[ er binnen de AWBZ een recht op deze func[ies, mits ze zijn geïndiceerd.
De zorgvrager kan er dan ook aanspraak op maken. In de WMO verdwijnt dit recht. He[ word[ een
soort `vangnetconstructie', waarvoor het Rijk subsidiegelden verschaft. De aard en omvang
daarvan zijn nog niet bekend.

317 Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (2004, p. 3).
"a PRVMZ (2004, p. 3).
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- Er zal een groter appèl worden gedaan op de burger zelf om voor de eigen zorg en die van
medeburgers meer eigen verantwoordelijkheid te gaan dragen. De `verzorgingsstaat' zal verder
worden afgebouwd, de `civil society' zal verder moeten worden opgebouwd.

Bruijnzeel319 verwacht dat de WMO grote gevolgen heeft voor gemeenten. Eind november 2004 hielden
Companen320 en een twaalftal vertegenwoordigers van gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties
en woningcorporaties een focusgroepbijeenkomst over de WMO.
De belangrijkste geleerde lessen worden in vijf conclusies samengevat:

1. Gemeente en aanbieders van wonen, welzijn en zorg moeten gezamenlijk visie ontwikkelen op de
inzst voor individuele ondersteuning, direct gekoppeld aan een gezamenlijk gedragen
uitvoeringsprogramma. Door Kouwenhoven worden `interdependentie' en `doelconvergentie'
primaire startcondities voor meerpartijensamenwerking gencemd (zie par. 2.5.2). Samenwerkende
partners die interdependent zijn, ontwikkelen een visie om een doel te kunnen bereiken. In de
praktijk volgt ook de Regiegroep Woonservicezones Eindhoven deze weg. Regiovisies zijn vertaald
in een model en vervolgens geconcretiseerd in actieprogramma's.

2. Het is in de fase van visieontwikkeling voor gemeente en aanbieders eenvoudiger om partners te
zijn dan in de uitvoeringsfase, waarin ze elkaar soms beconcuneren. Om overzicht te houden op
deze wisselende rollen is een onathankelijke procesmanager, ook wel `regievoerder' genoemd,
nodig, die boven de partijen staat en, met name bij dreigende conflicten, b[i„~ft staan. In de WMO
wordt de verantwoordelijkheid voor de regiefunctie bij de gemeente gelegd. In feite kan de koms[
van de WMO de gemeente dan ook een kapstok voor ketenomkering bieden.

3. Alle partners moeten van onderop opbouwen, met satisfactie van de klant als beginpunt, gericht op
verbetering van de kwaliteit van leven van (groepen) burgers.

4. Er bestaat nog onvoldoende zich[ op de vraag. Met behulp van panels (bedceld wordC met behulp
van focusgroep- en feedbackbijeenkomsten) kan de vrager een centrale plek in de ketenprocessen
krijgen (in feite is dit een pleidooi voor actieonderzcek).

5. In verband met het beperken van risico's (zowel financieel als kwalita[ief) verwachten de
praktijkmensen dat de bestaande relaties tussen gemeenten en aanbieders overeind zullen blijven.

3.4.2.1 Betekenis WMO voor zorgvragers
In de tweede helft van 2004 bereidden het Provinciaal Patiënten Consumenten Platfonn (PPCP) en
Regionale Patiënten Consumenten Platforms (RPCP's) zich in een projectgroep voor op de komst van de
WMO. In de projectgroep vindt kennisuitwisseling plaats over reeds ondernomen en te ondernemen
activiteiten in het kader van de WMO. Hiervoor zoeken RPCP's aansluiting bij best practices, is een
WMO-dossier aangelegd en wordt een aanzet gegeven voor het `visiedocument'. Vermeulen321 voert de
redactie van een concept waarin het PPCP en de vier RPCP's in het kader van de aangekondigde WMO
hun visie geven. Ook ontwikkelt de projectgroep een `lobbydocument', bedoeld als handreiking richting
gemeenten en achterban. Er wordt gewerkt wordt met appreciative inquiry. De waarderende benadering
leidt tot inspirerende gesprekken. In korte tijd levert dit concrete projectproducten op.

Vermeulen3zz beschrijft - op basis van de input van de projec[grcep - de betekenis van de WMO voor
zorgvragers als volgt:

- `Zelfstandig wonen' en `volwaardig participeren in de samenleving' zijn de uitgangspunten in de
plannen voor de WMO.

- De visie op zorg in de WMO verandert in een `drietrap'. Het oplossen van hulp- en
ondersteuningsvragen van burgers is in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid van burgers,
die hiervoor hun eigen sociale ne[werk moeten aanspreken alvorens zij een bercep kunnen dcen op
de lokale overheid (voorliggende voorzieningen) en rijksoverheid (categorale voorzieningen).

3~9 Bruijnzeel, L. (2004). Zie voor meer informatie over de WMO en de gemeentelijke organisatie: SGBO (2005).
szo Companen (2005, p. 6). Te downloaden via: httna~www.comoanen.nlldownloadslWMO versla~26nov.ndf.
3z~ Vermeulen, J. (2004, p. 26).
szz Vermeulen, J. (2004, p. 6).
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Bedreigingen voor Zorgvragers
De projectgroep van he[ project `WMO en PPCP~RPCP's' wisselt van gedachten over enkele
bedreigingen, me[ name voor zorgvragers. Vermeulen3Z3 vat de bedreigingen samen en formuleert een
aantal belangrijke vragen voor RPCP's en PPCP.

Als bedreigingen rondom de WMO voor de zorgvrager zijn gesignaleerd:
- Het recht op zorg kan in de WMO niet worden geclaimd (in tegenstelling to[ in de AWBZ).
- Cliënten hebben geen keuzevrijheid als het PGB verdwijnt.
- De onafiiankelijke, integrale indicatiestelling is in het geding.
- Over de uitvoering van de WMO door gemeenten bestaat veel onduidelijkheid. Als de overheid

gemeenten geen doeluitkering biedt, worden er geen gelden geoormerkt om lokaal een adequaat
voorzieningenaanbod te realiseren en de uitbreiding van taken aan te pakken.

- Op gemeentelijk niveau is `welzijn' sinds de jaren negentig verminderd. Op het welzijnstetrein
vonden in de jaren tachtig namelijk flinke bezuinigingen plaats324. Welzijn wordt anno 2005 door
gemeenten meer en meer als een zaak van vrijwilligers gezien.

In de projectgroep van het project `WMO en PPCPIRPCP's' is gereflecteerd op bovenstaande
bedreigingen en is een aantal vraagstukken geformuleerd. Belangrijke vragen voor RPCP's en PPCP zijn:

- Wat zijn de voorwaarden om op gemeentelijk niveau de WMO in te kunnen vceren?
- Welke partijen spelen hierin een rol? Denk aan gemeente en GGD, zorgvragers, zorgaanbieders,

zorgkantoor, zorgverzekeraars en provincie.
- Welke rol kunnen RPCP's en PPCP hierin het beste spelen?
- Hoe kunnen PPCP en RPCP's elkaar en andere partijen die ook de belangen van zorgvragers

dienen, versterken?

Uit reflecties in de projectgroep komt `belangenbehartiging' als belangrijkste kans naar voren. RPCP's en
PPCP willen zich de komende jaren in lokale cliëntenparticipatie rich[en op ondersteuning van effectieve
belangenbehartiging325. Een mogelijkheid hiervoor bied[ de interactieve beleidsvorming. Gemeenten
worden bij wet gedwongen - in samenspraak met cliëntenraden - vierjaarlijkse beleidsrapportages te
schrijven. Een van de hoofdvragen wordt dan ook: Hoe gaat het in[egraal sociaal beleid eruitzien? En hce
wordt er rekening gehouden met groepen die speciale aandacht vragen? Tot vandaag de dag overleggen
zorgvragers, zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente veelal in gescheiden circuits. Volgens
Nederland3zó is er behoefte aan een krachtdadige patiënten- en cliëntenbeweging, die een rol als `derde
partij' kan spelen naast de zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

3.4.3 Het zesde prestatieveld `wonen en zorg' Besluit Beheer Sociale Huursector
Tot de taak van zorginstellingen behoort onder andere het leveren van de aanspraak op zorg, die haar
basis vindt in de (modernisering van de) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het scheiden
van wonen en zorg is op grond van de AWBZ mogelijk. Door de invoering van he[ persoonsgebonden
budget (PGB) krijgen burgers keuzevrijheid en wordt scheiding van wonen en zorg gestimuleerd.
Zoals in de vorige paragraaf beschreven werd, bereikt de vergrijzing in Nederland in 2020 haar
hoogtepunt. Woningcorporaties zullen in [oenemende mate geconfronteerd worden met de vraag naar
huisvesting van (met name oudere) woonconsumenten, die tevens zorg behoeven. Anno 2004 wordt circa
60qo van de huurwoningen door ouderen bewoond. Woningcorporaties kunnen nie[ zelf voldcen aan de
vraag naar zorgverlening, terwijl hun beleid er wel opgericht is om ouderen zolang mogelijk te laten
wonen. Het gevolg daarvan is dat woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking met

'z3 Vermeulen, J. (2004, p. 7).
sza Bloemendaal F. (2004). Interview met cultuurpsycholoog Jos van der Lans, die schat dat ín de jaren zeventig er
zo'n 150.000 welzijnswerkers moeten zijn geweest. Anno 2004 zijn het er amper 50.000, die bovendien vechten
te~en een belabberd imago.
3z De projectgroep werkte hiervoor een zogenaamd `lobbydocument' uit.'zb Nederland, T. e.a. (2003).
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zorginstellingen. In een enkel geval staat een dergelijke meerpartijensamenwerking geformuleerd in een
regionaal ambitiedocument3z'.

Activiteiten van woningcorporaties zi~n onderworpen aan de regelgeving zoals neergelegd in het Besluit
Beheer Sociale Huursector (BBSH)' 8. De werkzaamheden die woningcorporaties op het gebied van
volkshuisvesting mogen verrichten, zijn in het BBSH onderverdeeld in zes prestatievelden, die de
`kernactiviteiten' van woningcorporaties omschrijven. Binnen de rechtspersoon van de woningcorporatie
kunnen naast kern- ook nevenactiviteiten worden uitgevoerd.
Sinds 5 november 2001 geldt in het BBSH het zogenaamde zesde prestatieveld `wonen en zorg', waarin
de afstemming wonen en zorg is beschreven. Daarin s[aat dat de woningcorporatie "bijdraagt aan het
volgens redelijke wensen tot stand brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die
zorg of begeleiding behoeven". Woningcorporaties moeten beleid ontwikkelen op het gebied van wonen
en zorg en dienen zich daarover aan he[ Rijk te verantwoorden. Teneinde op dit punt aan hun taak te
voldoen, kunnen woningcorporaties bestaande woningen daartoe geschikt maken, woon-Izorgcomplexen
bouwen en exploiteren, vastgoed ontwikkelen me[ een woon-verblijfsfunctie voor bewoners van
zorginstellingen en service-Idienstenpakkettenlzorgarrangementen tot stand brengen. Voor dit alles zijn
woningcorporaties genoodzaakt een beroep te dcen op de expertise van zorginstellingen. De kerntaak
`wonen en zorg' is voor woningcorporaties in die zin beperkt dat zij zelf niet als nevenactiviteit `zorg'
mogen aanbieden. Deelname van woningcorporaties in een `verbinding', waarin ook zorgaanbieders
deelnemen, is wel toegestaan3z9. Samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen vindt in de
praktijk veelal plaats op projectbasis door middel van de `overeenkomst' als juridisch instrument.
Woningcorporaties en zorginstellingen kunnen echter ook structurele samenwerking aangaan. In dat geval
komt men bijvoorbeeld uit op een gezamenlijk opgerichte rech[spersoon in combinatie me[ een
overeenkomst. Dat betekent juridisch maatwerk, waarbij veelal vooraf overleg plaatsvindt met het
ministerie van VROM. In de visie van VROM dienen woningcorporaties primair wonen te leveren en
moet alles op alles worden gezet om gedwongen winkelnering te voorkomen33~. Huurders die hiermee
geconfron[eerd worden, kunnen hun gelijk halen bij de rechter.

In de praktijk wordt de bouw van een woonzorgcentrum door een woningcorporatie in samenwerking met
een zorgleverancier als een uitdaging op een nieuw terrein gezien. In Nederland zijn veel woonzorgcentra
sterk verouderd, omdat zij 30 à 40 jaar geleden gebouwd zijn. Er is dan ook grote behoefte aan - op visie
gebaseerde - nieuwbouw enlof renovatie331. Helaas is er nog weinig visie bij zowel woonzorgcentra als
woningcorporaties voorhanden. Dit is een belangrijke reden waarom het bestuur van Arcares een
werkbezcek brengt aan het project Ryfields Village in Warrington U.K. Naar aanleiding hiervan werkt
Harkes33z een projectbeschrijving uit, die een gced beeld geeft van de vernieuwing. Ryfelds wil zijn
bewoners een ac[ieve, levendige en veilige dorpsgemeenschap bieden. In het complex van 243
appartementen, waarvoor verschillende eigendomsvormen mogelijk zijn, wonen ruim 300 bewoners zo
zelfstandig mogelijk. Circa 90 personen hebben een zorgindicatie, van wie 15 een indicatie voor
verpleeghuiszorg. Er worden door vrijwilligers en een beperkte groep professionals tal van faciliteiten
geboden: restaurant, fi[ness, pub, witilcel, tuinieren, bibliotheek enz. Het uitgangspunt bij de zorg- en
dienstverlening is het werken samen met de bewoners. Het is hun gemeenschap, het zijn hun activitei[en;
zorg en dienstverlening zijn ondersteunend.

3z' Zie bijvoorbeeld het Ambitiedocument `Wonen, Zorg en Welzijn' van de regio Zuid-Holland Noord op
http:llkennisknooppunt-wzw.re zhn.nl.
3Zg Ministerie van VROM (2004).3z9 `Scheiden wonen en zorg: Woonzorgvariantie' op website Holla Pcelman Advocaten htta:IRtolla.creactiv.nl.
3~ Conclusie tijdens de workshop `Succesvolle samenwerkingsvormen corporaties en zorginstellingen' tijdens de
studiedag Nieuwe Woonzorgcombinaties in het Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht, d.d. 19 juni 2002.
331 Woonzorgcentrum Koningsvoorde bijvoorbeeld beschikt over I48 appartementen. Mevrouw Van Oevelen-
Korthout, bewoonster en lid van de cliëntenraad, stelt in de openingsbrochure: `Alle woningen zijn ruim van opzet,
met een woonkamer van ongeveer 30 mz en een slaapkamer van 17 nt2.'33z Harkes, D. (2004).
Over Ryfields Retirement Village, zie ook: http:~lwww.crudendata.co.uklview construction.~p?proiect id-13.
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Ook Becke~33 vorm[ hierop binnen de woonzorgcentra een positieve uitzondering met de uitwerking in
zijn prcefschrift van een empirische en theoretische toetsing van het `good practice'-Humanitasmodel.
Het systeem dat Becker heeft ontwikkeld kent vier kemwaarden:

- nadruk op de eigen regie, eigen activiteit en de dingen die nog wel kunnen, van zowel cliënt als
medewerker (`use it or lose it' genoemd)

- een positieve basishouding (ja-cultuur)
- een extended family
- een aanpak in levensloopbestendige woonzorgcentracomplexen

Deze basiswaarden geven tezamen via alle betrokken belangengroepen (managers, cliënten, medewerkers,
familie en vrijwilligers) richting aan de organisatie. De focus van Becker is levenskuns[ en het prevaleren
van de leefwereld van de cliënten van woonzorgcentra.

Ter illustratie: bij gelegenheid van de opening van Woonzorgcentrum Koningsvoorde stelt Lee334: "Niet
eerder ontwikkelden we een gebouw waar wonen en zorg zo nauw met elkaar verweven zijn." Wettelijk
gezien loopt men in de pas door bewoners een keuze van zorgleverancier aan te bieden. Klingerman kan
Lee dan ook aanwllen: "In het nieuwe Koningsvoorde is een gcede combinatie gemaakt van wonen en
zorg. De mensen wonen hier in hun eigen huis, maar ervaren ook de veiligheid van een verzorgingshuis.
Bewoners kunnen zelf aangeven welke ondersteuning ze willen hebben, die van Zorgcentrum Tilburg
Zuid of de hulp van Thebe." Op het gebied van domotica wordt met het aanbrengen van een basale
infrastructuur een eerste stap gezet om het woonzorgcentrum ook op het gebied van de toepassing van
moderne technieken innovatief te doen zijn.

3.4.4 Samenvatting
De overheid schept in twee samenhangende wetten, de AWBZ en WMO, voorwaarden voor burgers om
zelfstandig te wonen en maatschappelijk te participeren. Kern van de gemoderniseerde AWBZ vormen
keuzevrijheid, vraagsturing en zorg op maat. In april 2003 wordt hiervoor een belangrijke stap gezet als
de functiegerichte aanspraken worden ingevoerd, met de bijbehorende indicatiestelling en het
persoonsgebonden budget. De modernisering van de AWBZ was bedoeld om extramura[isering te
stimuleren. De regie komt bij de gemeenten te liggen, die zich met name zorgen maken over de
aanwezigheid en kwaliteit van lokale welzijnsvoorzieningen. Wij zagen dat volgens de G26 bij
extramuralisering sprake is van substitutie van een all-in (zorg, welzijn en wonen) intramuraalAWBZ-
pakket door extramurale zorg (zonder welzijn) in de thuissituatie. Nederland besteedt jaarlijks twintig
miljard euro aan AWBZ. Een enorme uitgave, die bovendien iederjaar groeit. Om de AWBZ betaalbaar
te houden, wil[en de minister en staatssecretaris van VWS deze volksverzekering inperken tot het
oorspronkelijke doel: de intramurale zorg. De WMO gaat het kader bieden om de verzorgingsstaat om te
vormen tot civil society. Het oplossen van hulp- en ondersteuningsvragen is in eerste instantie de eigen
verantwoordelijkheid van burgers, die hiervoor hun sociale netwerk moeten aanspreken alvorens een
beroep te doen op de lokale overheid (voorliggende voorzieningen in de eigen gemeente) en rijksoverheid
(categorale voorzieningen).

Vermaatschappelijking houdt enerzijds extramuralisering in. Anderzijds bevat vermaatschappelijking een
opdracht aande samenleving als geheel in de inspanning die ze vraagt van zorgvragers, mante[zorgers en
diverse maatschappelijke organisaties. Kortom, toetssteen van de vermaatschappelijking van de zorg zal
de geslaagde samenhang van de AWBZ en WMO vormen.

333 Becker, H. (2003). Op 1 oktober 2003 promoveerde de voorzitter van de RvB van Humanitas Rotterdam tot
doctor in de humanistiek. Becker ontving diverse waarderingen voor de uitwerking van zijn innovatieve zorgvisie.
3~ Uitspraken van de heren Fung Lee, projectleider TBV Wonen, en Herman Klingerman, regiomanager van
Zorgcenwm Tilburg, tijdens de officiële opening van Woonzorgcentrum Koningsvoorde in Tilburg, d.d. 5 juli 2005.

106



3.5 ICT-ontwikkelingen in de zorg
ICT-ontwikkelingen in de zorg beslaan een breed gebied, dat op deze plaats hooguit in kort bestek kan
worden geschetst. Er vindt inperking plaats door drie vragen te beantwoorden.

- Welke functies in de zorg ondersteunt ICT'?
- Hoe zijn ICT-ontwikkelingen vanuit verschillende perspec[ieven te beschrijven?
- Hoe is de stand van zaken in enkele relevante projecten?

ICT-ontwikkelingen in de zorg zijn gestart vanuit de `cure-kant'. De basis hiervoor vormt het door de
voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde Dienstverlening aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 1996 uitgebrachte advies. ICT-ontwikkelingen in de `care-kant',
met name waar het tcepassingen betreft om zelfstandig wonen te ondersteunen, komen aan bod in deel II.

3.5.1 IT ondersteunt twee functies
Een sleuteldocument is het rapport uit 1994 van de commissie Biesheuve1335 Twee jaar later geeft de
voorlopige RVZ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgebreid advies336
Het advies beschrijft mogelijkheden voor IT in de zorg voor twee functies: ondersteuning van het primaire
proces en van het secundaire proces.

Contact tussen patiënt en zorgverleners vormt de basis voor zorgactiviteiten. Na standaardisatie is gebruik
van IT een hulpmiddel om deze activiteiten en processen efficiënt, effectief en kwalitatief goed te laten
verlopen. Standaazdisatie vraagt veel tijd. Pas vanaf 2004 zullen de contacten tussen patiënt en
zorgverlener gebundeld worden in `diagnose-behandelcombinaties' (afgekort als DBC's). Zorgactiviteiten
maken deel uit van het primaire proces van een zorginstelling. Primaire processen worden ondersteund
door secundaire processen. `Bedrijfsvoering' is daarvan een goed voorbeeld. Van I'T wordt volgens het
RVZ-advies nog niet optimaal gebruikgemaakt. Om het primaire proces te ondersteunen met TT moet
allereerst het papieren patiëntendossier vervangen worden door een elektronisch patiëntendossier (EPD).
Aangeraden wordt om daarbij open standaarden toe te passen. Aan de minister wordt geadviseerd een
werkgroep `Zorg, Tf en privacy' in te stellen ter oplossing van te verwachten privacyknelpunten. Beide
aanbevelingen worden niet opgevolgd. Anno 2004 blijkt de ontwikkeling van software voor het EPD in
veel gevallen juist op basis van gesloten standaarden te hebben plaatsgevonden, zodat er in plaats van een
EPD eerder van EPD's sprake is. RVZ337 doet begin 2005 een nieuwe poging de EPD-0ntwikkeling te
versnellen in haar advies aan de minister om Europese standaarden voor het EPD wet[elijk voor te
schrijven. Verloopt standaardisatie moeizaam, de ontwikkeling van de noodzakelijke procedures voor
identificatie, authenticatie en autorisatie blijkt een nog langere periode in beslag te nemen. Voor[s geeft
het RV7.-advies wegen aan om patiënten te ondersteunen die zich via een betmuwbare elektronische
snelweg willen informeren (uiteindelijk wordt gestreefd naaz `empowerment'). Het management wordt
aangeraden IT in te zetten voor planning en controle. Ten slotte kan ook de informatie-uitwisseling tussen
hulpverleners die gegevens met elkaar delen in hoge mate verbeterd worden.

Het gaat in de eerste ontwikkelfase duidelijk om IT, nog niet om IGT. Cortununicatieve aspecten spelen
pas in een later stadium een rol. De nadruk ligt in eerste instantie op IT: informatiemogelijkheden en de
daarvoor benodigde technologie. Een patiënt, een hulpverlener en een manager hebben informatie nodig
om beslissingen te kunnen nemen. He[ gaa[ veelal ook om pc's als stand-alone configuraties. Na verloop
van tijd ontstaat de behoefte losstaande pc's [e verbinden tot netwerken op een afdeling. Vanaf dat
moment wordt communicatie belangrijk, eerst in[em en later ook extern. De netwerken verbinden
afdelingen in een LAN (Local Area Network) en ten slotte ook locaties in een WAN (Wide Area
Network). Van recente da[um is de wens om met behulp van ICT de samenwerking tussen zorgaanbieders
te ondersteunen. De inzet van ICT als strategic driver van de zorgketen is anno 2004 nog een stap te ver.
Da[ blijft tcekomstmuziek.

33s Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994).
3~ RVZ (1996, p. 75).
337 Brief RVZ aan minister Hoogervorst. Den Haag, 17 februari 2005, p. 8. Te downloaden via http:llwww.rvz.net.
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Onderbenutting van ICT
In de gezondheidszorg is het gebruik van ICT, zeker als communicatiemiddel richting patiënten, verre van
optimaa1338. Da[ kan ook bijna niet anders, want er wordt naar schatting slechts 1 à 2 procen[ van het totale
budget besteed aan ICT. Andere sectoren, bijvoorbeeld banken, die evenzeer informatie-intensief zijn,
kennen met 6 à 7qo een veel hoger percentage. Het gebruik van ICT is van belang om de `kwaliteit', maar
ook de `transparantie' van de gezondheidszorg te verhogen en samenwerkingsmogelijkheden te
verbeteren. Doordat huisarts, apotheker, thuiszorg, ziekenhuis en verpleeghuis samenwerken, wordt als
keten `zorg op maat' geleverd. ICT kan ondersteuning bieden door patiëntgerelateerde gegevens
samenhangend te ordenen en toegankelijk te maken. Zorgverleners en patiënten vertrouwen daarbij op een
compleet en betrouwbaar elektronisch patiëntendossier. Door middel van de koppeling met
beslissingondersteunende expertsystemen kunnen werkprocessen worden geoptimaliseerd. Een voorbeeld
hiervan is het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) van geneesmiddelen. Van Rijn339 directeur-generaal
Gezondheidszorg van het ministerie van VWS, beschouwt EVS en Elektronisch Medicatie Dossier
(EMD) als opstap noodzakelijk om te komen tot een volwaardig EPD.
Er ontstaan met ICT mogelijkheden om logistieke processen binnen de zorg te optimaliseren en de
bureaucratisering te reduceren. Paulus~ waarschuw[ dat innovatie geen dcel op zich mag zijn, maar dat
verhoging van de productieomvang de uitdaging moet zijn. Naast een bijdrage aan de efficiency van het
zorgproces wordt `tevredenheid van de klant en van de werkers in de zorg' steeds belangrijker. Brede
toepassing van ICT staat of valt met het realiseren van `compatibili[eit tussen de verschillende systemen'.
In plaats van eilandautomatisering is het van essentieel belang dat diverse hardware, software en
netwerkverbindingen samenwerken binnen één architectuur. De kansen hiervoor ontstaan waarschijnlijk
eerst sectoraal en vervolgens ook intersectoraal in een bepaalde zorgregio.

Daarnaast is het noodzakelijk afspraken te maken over het digitaal berichtenverkeer in de keten. Een
illustratie hiervan is te vinden bij Janssens en Ulenkate~t, die een `Zorgregistratie AWBZ' ontwerpen. De
Zorgregistratie regelt het uitwisselen van gegevens in de ke[en van zorg: tussen het indicatieorgaan, het
zorgkantoor en de zorgaanbieders (de ketenpartners). Als ketenpartners erin slagen goede afspraken te
maken over digitaal berichtenverkeer, ontstaan er mogelijkheden om ICT ten volle te benut[en.

Kansen en problemen rond ICT
In het voorafgaande werd ingegaan op faciliterende mogelijkheden van ICT binnen primaire en
secundaire zorgprocessen. Als De Vries in zijn oratie de toekomstige rol van ICT in de zorg belicht~2,
noemt hij het inspelen op `empowerment van de consument' een must voor zorginstellingen. Hier zijn
informatievoorzieningen voor nodig. Volgens De Vries is dit is van belang, omdat zorginstellingen zich
mceten voorbereiden op een soort revolutie, aangejaagd door beter geïnformeerde zorgconsumenten. Er
zullen verder grote mogelijkheden ontstaan op het gebied van de telemedicine, waar ICT steeds beter het
primaire zorgproces op afstand zal ondersteunen. De Vries denkt aan technologie gericht op zelfdiagnose,
zelfbehandeling en thuiszorg. Drie jaar later valt Spohr;43 - als directeur Nederland Breedbandland en
Mobility Platform - De Vries bij: "De kern van de innovatieve inzet van ICT is de versterking van
preventie, zelfzorg en eerstelijnszorg met verantwoorde informatiediensten en een hoogwaardige en
moderne interactie tussen zorgaanbieders en -consumenten" Van telemedicine en telecare kan ook een
bijdrage verwacht worden in het optimaliseren van doelmatigheid in de zorg.
Problemen zijn er ook. Die liggen op het gebied van het gebrek aan standaardisatie en kwaliteit van
informatie, maar ook op het gebied van de patiëntensatisfactie. Een probleem van een andere orde is de
kostenleffectiviteit van ICT in de zorg en telemedicine in het bijzonder, in verhouding tot de normale
face-to-face contacten tussen arts en patiënt. Hiervoor zijn objectieve beoordelingscriteria nodig.

338 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2001, p. 18).
339 Rijn, M. van in: Breedband: recept voor de zorg. Special Magazine Breedband in de Zorg, voorjaar 2005, p. 4.
~o Paulus, P. (2005).
~`~ Janssens, ]. en J. Ulenkate (2004, p. 57).
~2 Vries, T. de (2002, p. 36).
~3 Spohr, P. in: Breedband: recept voor de zorg. Special Magazine Breedband in de Zorg, voory'aar 2005, p. 3.
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De Vries verwacht dat telemedicine op termijn (waarbij 2010 als richtpunt wordt genomen) een antwoord
kan bieden op met name schaarsteproblemen en structuur- en organisatievraagstukken. In de thuiszorg ligt
brede inzet van telemedicine dan ook voor de hand. Gedacht wordt aan modeme technieken die op
concrete behceften inspelen, zoals sociale alarmering, domotica en telemonitoring. In deel II zal ingegaan
worden op dergelijke toepassingen die liggen op het gebied van elek[ronische infotmatievoorziening,
domotica, telemedicine en beeld-spraak.

3.5.2 Vanuit zorgvragersperspectief
Hoe zorgvragers over ICT in de zorg denken wordt in beeld gebracht door Martens en Van Gils~, beiden
van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De NPCF is een samenwerkingsverband
van 49 koepels van patiënten- en consumentenorganisaties, dat twee miljoen leden vertegenwoordigt.
Evenals de hiervoor aangehaalde De Vries ziet de NPCF in de toekomst een vraaggestuurde
gezondheidszorg ontstaan, met patiënten die een grote behoefte hebben aan betrouwbare informatie om te
kunnen vergelijken. De patiënt wil over `onafhankelijke' zorginforma[ie kunnen beschikken en
onderscheid kunnen maken tussen reclame en objectieve voorlichting. De rode draad die voor de NPCF
door het patiënten- en consumentenbeleid in de zorg loopt, is de bevordering van de mondigheid en
zelfstandigheid van de gebtviker, in één woord `empowerment'. Als Martens en Van Gils de vraag
beantwoorden wat informatie- en communicatietechnologie de patiënt kunnen bieden, onderstrepen zij de
mogelijkheden van internet bij het ontwikkelen en ontsluiten van patiënteninformatie. Vervolgens wil de
NPCF samen met andere organisaties het elektronisch patiëntendossier ontwikkelen. Dit gebeurt binnen
het Platform ICT in de Zorg (IPZorg), dat per 1 januari 2002 over is gegaan in het Nationaal ICT Instituut
in de Zorg (Nictiz). Het derde spoor dat de NPCF naar de toekomst heeft uitgelegd, leidt naar
toepassingen op he[ gebied van [elemedicine. Nijhuis~s van de NPCF definieert `[elemedicine' als het op
afstand toepassen van zorgdiensten met behulp van ICT, gericht op het primaire zorgproces, zodat de
kwaliteit van leven van de patiënt verbetert.

De Vries3~ concretiseert bovenstaande ontwikkelingen in vijf trends, waarmee hij de toekomstige rol van
de zorgconsument beschrijft:

- De zorgconsumenten als informatieverzamelaars zullen zich massaal tot intemet wenden om op
grond van eigen informa[ie beslissingen te kunnen nemen en minder afhankelijk te zijn van de arts.

- Als gevolg van informalisering en processen van onthiërarchisering zal de arts niet meer als ultieme
bron van kennis en behandeling worden gezien. Via internet zullen steeds meer mogelijkheden voor
een second opinion, zelfdiagnose en zelfbehandeling worden aangeboden. Ook volgens Van
Geelen~~ neemt de mondige patiënt niet langer zonder meer gencegen met dat wat hem wordt
aangeboden. Het formuleren van de eigen hulpvraag en het zoeken naar al[ernatieven, bijvoorbeeld
via internet, worden steeds belangrijker.

- Kritische consumenten cefenen een opwaartse druk uit op verbetering van de kwaliteit van medisch
handelen. Artsen zullen zich als producent van gezondheidszorgdiensten op de hoogte moeten
s[ellen van vernieuwingen. De huidige bijscholingsmogelijkheden zijn ontoereikend.

- De zorgconsumenten cefenen pressie uit op het versneld invoeren van nieuwe technologie en
producten (bijvoorbeeld dure geneesmiddelen als aidsremmers).

- Als vijfde trend wordt een toenemende vraag genoemd naar kwaliteitsgarantie van de informatie
dan wel diensten die op internet worden aangeboden. Portals~ vormen hiervoor een oplossing,
maar zullen onvoldoende blijken, waarschuwt De Vries. Beter is het intelligente zoekmachines te
ontwerpen die bij het zoeken naar de gevraagde infonnatie rekening houden met karak[eristieken
van de zorgconsument.

~ Martens, J. en Gils, D. van (26 maart 2002, p. 3-7).
~s Nijhuis, A. (2005).
~ Vries, de T. (2002, p. 23).
~~ Geelen, N. van (2000, p. 7).
~e Ter illustratie: Voor inwoners van Midden-Brabant zal in 2004 op intemet een zogeheten gezondheidszorgportal
ontwikkeld worden, lijkend op de portal van de gemeente Almere. Zie ook Rubbe, H. (2003).
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Deze laatste trend vormt ook de directe aanleiding voor het kwali[eitsproject bij het op internet brengen
van de sociale kaart van Zorgnetwerk Brabant.

3.5.3 Vanuit zorgaanbiedersperspectief

ICT in het ziekenhuis
De NVZ (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) representeert de branche van ziekenhuizen in
Neder]and. In november 2000 is door deze brancheorganisatie een beleidsnota geformuleerd, waarvan de
belangrijkste punten door Solet~9 worden samengevaL Het maken van een inhaalslag door ziekenhuizen
op ICT-gebied is noodzakelijk, gezien de aantoonbare achterstand in de sector. Sollet pleit er dan ook
voor ICT op te nemen in de portefeuille van een lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Het NVZ-
beleid richt zich op facilitering van het zorgproces door ICT, waazbij de patiënt en professionals centraal
staan. Ook is betere positionering nodig van de NVZ, met name binnen het in april 2002 op te rich[en
Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz).

Er wordt onderzoek gedaan naar de vaak problematische informatiehandeling, dat wil zeggen alle
activiteiten met betrekking tot het scheppen, vastleggen, opslaan en beschikbaar krijgen van informatie (in
het Engels `information retrieval' gencemd). Beoogd wordt met behulp van ICT de kwaliteit en de
efficiency hiervan te verbeteren. Volgens De Vries3so is dat geen overbodige luxe, omdat uit studies blijkt
dat in de dagelijkse ziekenhuispraktijk verpleegkundigen soms wel 60qo van hun tijd bezig zijn met
administratieve handelingen, tijd die zij niet aan het leveren van zorg kunnen besteden. De professional is
hierdoor alhankelijk geworden en bevindt zich niet meer in de `driverseat'. Mevrouw Hoogvorst3si
bijvoorbeeld heeft dertig jaar in de zorgsector gewerkt, waar zij als verpleegkundige is begonnen.
Terugkijkend op haar loopbaan bevestigt Hoogvorst dat de sector per dag meer formulieren invult dan dat
er tijd wordt besteed aan het helpen van mensen. Zorg aan bed is naar haar mening een `slui[post'
geworden.

ICT heeft in ziekenhuizen weinig te betekenen als gevolg van de haperende, zogenaamde legacy-
systemen. De meeste Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS) zijn 10 tot 20 jaaz oud. Vemieuwing van
deze zogenaamde `installed base' vindt moeizaam plaats vanwege de hoge ontwikkelkosten. Een
bijkomend probleem is volgens De Vries dat aanbieders van ICT de taal en belangen van zorgverleners
onvoldoende begrijpen. De haalbaarheid van projecten wordt daardoor vaak gefrustreerd. "Het is van het
allergrootste belang zich hiervan bewust te zijn op alle niveaus," aldus De Vries35z. De kans op een
succesvol systeem neemt volgens Sollet toe als de gebruikers ingezet worden bij de ontwikkeling van het
systeem.

ICT-ondersteuning van het secundaire proces
Het is ook belangrijk naar de organisatie en ondersteuning door ICT van het facilitaire bedrijf te kijken,
bijvoorbeeld naar het ericht verkrijgen van verbruiksmiddelen in het ziekenhuis op de juiste plek. Daar
valt volgens Van Wie~s' nog veel winst te behalen. Er kunnen lagere voon-aden aangehouden worden, het
kost minder tijd om bestellingen rond te maken, het aantal fouten in bestellingen kan worden gereduceerd,
het aantal correcte afleveringen kan toenemen, er wordt beter gefactureerd en correct betaald. Dit zijn
voordelen die ertoe leiden dat zorgverleners administratieve rompslomp kwijt zijn en zich als
hooggekwalificeerde professionals kunnen concentreren op het primaire proces.

Ziekenhuizen kunnen in dit verband veel leren van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld van het inkoopplatform
van bloemen-, groente- en fruitveilingen. Market4care presenteert zich als regisseur in de waardeketen

~t9 Sollet, P. (26 maart 2002, p. 3-7).
sso Vries, T. de (2004, p. 24).
3si Hoogvorst, P. (2003).
ssz persbericht ter gelegenheid van de opening van het NITEL, d.d. 29 maart 2002 (zie www.nitel.nl).
'S3 Wier, P. van (26 maart 2002. p. 17-21).
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voor verbruiksartikelen in de gezondheidszorg in Nederland3sa In Nederland zijn anno 2002 in totaal 655
zorginstellingen, waarvan 106 ziekenhuizen. Er zullen er zo'n 60 overblijven als bestuurlijke organisatie,
verwacht Van Wier. Een gemiddeld ziekenhuis dcet zaken met 700-800 leveranciers. Iedere leverancier
heeft eigen voorraad- en facturatiesystemen. Een elektronisch platform waarop zorginstellingen en
leveranciers elkaar ontmoeten, kan een oplossing bieden. Berichtenverkeer op het platform vindt plaats
onder leiding van de regisseur. Een dergelijke innovatie zal niet alleen als inkoopplatform voor
ziekenhuizen van belang zijn. Shared service centers krijgen in de tcekomst waarschijnlijk ook voor
zelfstandig wonende ouderen grote betekenis. In het dienstencentrum van een wijkknooppunt (uit het
STAGG-model) zou een shared service center in gebieden van 10.000 inwoners een samenhangend
aanbod van diensten aan thuiswonende ouderen kunnen leveren en maatwerk mogelijk maken door met
behulp van ICT aanbod en vraag [e verbinden.
Van Geelen3ss wijst op een andere tcepassingsmogelijkheid door het shared service center te koppelen aan
een `kennisinkoopcentrum', om de vraag naar en het aanbod van specifieke ICT-hulpmiddelen gericht op
het vergroten van zelfredzaamheid te ondersteunen. Het blijkt dat brailleleesregels, hoortoestellen,
systemen voor spraakherkenning enz. in het buitenland veel goedkoper zijn. Cliënten kunnen zich tevoren
informeren en [er plekke advies vragen alvorens tot aanschaf over te gaan. Het shared service center
adviseert onathankelijk, koopt de ICT-hulpmiddelen goedkoper in en berekent lagere verkoopprijzen.

Van Geelen geeft met deze toepassing concrete invulling aan het advies van De Ridder~sb .... "om te
experimenteren met ketenomkering, zoals die in veel andere branches reeds heeft plaatsgevonden.
Daarmee wordt een belangrijke stap gezet op het lastige terrein van de vraaggeoriënteerde aansturing van
de zorg. Mondige patiënten willen niet alleen inspraak, maar ook invloed." Van Geelen's' ziet het als
noodzakelijk dat "er meer marktwerking in de zorgsector wordt gebracht en dat in die ontwikkeling een
centrale en sturende rol is weggelegd voor de patiënten, als belangrijkste vragers van zorgdiensten en -
producten. .... Alhoewel de positie van de patiënt steeds krachtiger wordt358 heeft de patiënt op de
medische markt nog niet de positie van consument op de consumentenmarkt verworven. Volgens Van
Geelen vereist een door de patiënt gestuurde zorg onder meer een sterke patiëntenorganisatie .... Zet de
medische zorg in de etalage (vergelijk de voorstellen van Van Geelen om als patiënten onder meer
medische hulpmiddelen collectief in te kopen en om een onafhankelijk patiëntenportal te ontwikkelen),
waardoor eenieder die zorg nodig heeft, te weten kan komen in welke vorm deze beschikbaar is. Bovenal
betekent een verandering naar een vraaggestuurde zorg een breuk met het verleden, waarin netwerken van
zorgaanbieders en zorgverzekeraars onder leiding van de overheid de markt bepaalden. "

ICT en de huisarts
De belangrijkste actoren in de zorg zijn de patiënt en de zorgverlener. De huisarts staat dicht bij de patiënt
en bekleedt als poortwachter een spilfunctie in de ke[enzorg. De huisarts is een generalist, die idealiter
90qo van de hulpvragen zelfstandig afhandelt en lOqo doorstuurt naar de tweede lijn. ICT heeft een
faciliterende rol in het primaire en secundaire proces. Zover is het echter in de meeste regio's nog niet.

Van Egmond359, van de Districts Huisartsen Vereniging (DHV) Midden-Brabant, geeft een weergave van
de belangrijkste omgevingsveranderingen voor de 170 bij DHV Midden-Brabant aangesloten huisartsen.
Velen van hen hebben een `solopraktijk' aan huis. Gemiddeld heeft een huisarts een praktijk met 2.300
patiënten. De artsen werken lang door, het bestand vergrijst en de huidige lichting investeert nie[ meer in
nieuwe samenwerkingsvormen. Jonge huisartsen willen in Midden-Brabant vooral werken in een HOED-
vestiging (huisartsen onder één dak). Voorbeelden zijn de brede praktijken in Reeshof en Ingang Zuid in
Groenewoud. Doordat huisartsen zich aansluiten bij groepspraktijken kunnen zij assistenten aannemen
(bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige) en samenwerken
met andere professionals binnen de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld met fysiotherapeuten).

3s4 Zie www.maket4care.nl.3ss Geelen, N. van (2000, p. 97).3s6 Geelen, N. van (2002, P. 5).
357 Geelen, N. van (2002, P. 8, 18 en ]03).
3se Terzijde: wellicht bestaat er onderscheid naar leeftijd. De positie van jonge patiënten zou van die van oude
~atiënten kunnen verschillen. Naar de invlced van de variabele `leeftijd' is geen onderccek gedaan.
59 Rubbe, H. (2003).
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Busser en Borghuis3~ beschrijven een aantal relevante ICT-ontwikkelingen voor de kleine bercepsgroep
van ca. 7.000 huisartsen. In Nederland bekleden huisartsen achter de 1.500 apothekers een tweede plaats
op het gebied van ICT-ontwikkeling. Ook voor Busser en Borghuis vormt de sterk veranderende
omgeving van de huisarts he[ startpunt van hun beschrijving. Hoewel hij van oudsher een solist is, wordt
samenwerking voor de huisarts steeds belangrijker. Allereerst om samen met collega's het voor huisartsen
belangrijkste knelpunt beter te regelen: de dienstverlening buiten kantooruren ('s avonds, 's nachts, in
weekeinden en vakanties).

Hoe dat in de praktijk verloopt, is te zien bij de Coáperatieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN). De CHN
verzorgt spoedeisende huisartsgeneeskundige hulp buiten kan[ooruren aan patiënten van huisartsen in
Nijmegen en wijde omgeving. Er wordt gewerkt vanuit twee posten, in Nijmegen-stad en in Boxmeer.
Met de komst van de CHN verviel de oude opzet van dienstdcen vanuit het privé-adres van de huisarts.
De CHN zet de huisartsen efficiënter in. Ook in Nijmegen is de vergrijzing onder huisartsen groot: 30qo is
ouder dan 50 jaar. Men ervaart de oude manier van dienstdoen als zwaar. Door het draaien in de nieuwe
structuur verwacht men dat oudere huisartsen langer het vak kunnen uitoefenen. Sinds eind 2000 werkt de
CHN met het systeem `Nachtwacht' van Uzorg, dat aan al hun basiseisen voldoet. Nieuwe wensen liggen
op het gebied van hei Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS), dat overigens al in 1996 genoemd wordt
als belangrijk instrument door de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid (zie voorgaande tekst).
Voorts werkt men aan verbetering van de communicatie me[ de regiopost en de rijdende arts, en aan
verbetering in de communicatie middels het declaratiesysteem voor verrichtingen aan patiënten en
zorgverzekeraars.

De afgelopen tien jaar vond ook voor huisartsen de ontwikkeling plaats van IT naar ICT. Anno 2002
houdt men zich volgens Busser en Borghuis vooral bezig met het verbeteren van de onderlinge
geautomatiseerde communicatie. Hierbij moet men denken aan receptenverkeer en centrale registratie,
uitwisseling van waarneeminformatie ( via het elektronisch waarneemdossier voor huisartsen), data van
laboratoria en specialistenbrieven.

Belemmerende factoren
- Er bestaan verschillende huisartsensystemen, waardoor huisartsen onderling geen data kunnen

uitwisselen. Een zestal bekende huisartsensystemen zijn: Acros (opgevolgd door MIRA), Elias,
MicroHis, Medicom MacHISlOmniHis, Promedico en HetHis Microbais.

- Huisartsenautomatisering betreft een kleine markt. Een huisartsensysteem kost eenmalig gemiddeld
ca. E 4.000,- De jaazlijkse kosten bedragen gemiddeld ca. E 2.500,-. De licentieopbrengsten zijn
laag. In feite zijn winstmazges voor leveranciers te klein om ontwikkeling te betalen.

- Er is gebrek aan structurele financiering voor ICT.
- Andere actoren, waarmee huisartsen willen samenwerken, met name ziekenhuizen, zijn later actief

geworden op ICT-gebied en werken met verouderde systemen. Alleen apothekers vormen hierop
een gunstige uitzondering. Apothekers werken met moderne systemen onderling samen in
stadsapotheken waar bijvoorbeeld de dienstwaarneming geregeld is. Een voorbeeld hiervan geven
De Koning en Vermeulen361 in hun beschrijving van de ontwikkeling van een eigen intranet voor de
beroepsgroep van ruim zeventig ziekenhuis- en stadsapothekers in Midden-Brabant.

3.5.4 Vanuit het perspectief van zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars Nederland is van mening dat met ICT in de zorgsector vooral de doelmatigheid en
efficiency kunnen worden bevorderd. Het perspectief van de zorgverzekeraars wordt steeds belangrijker,
omdat in de komende jaren zorgverzekeraazs de regierol overnemen van de overheid. Er ontstaat een meer
marktgerichte zorg met een sturend optreden van zorgverzekeraars door middel van het instrument
`zorginkoop'. Een goed voorbeeld is de komst van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Anno 20Q4
vindt declaratieverkeer tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars plaats waarbij elke afzonderlijke

~ Busser, G. en M. Borghuis ( 26 maart 2002, p. 35-41).
~~ Koning, G. de en J. Vermeulen (1999).
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verrichting op individuele basis gedeclareerd wordt. Het is de bedoeling betalingsverkeer te integreren tot
totaalproducten (DBC's) en voor elke behandeling slechts een totaalrekening te versturen. Dit zou een
groot deel van de administratieve rompslomp wegnemen. Medio 2005 blijkt invoering van DBC's
complexer te zijn dan tevoren gedacht, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid tot vertraging zal leiden.

Volgens Jansen3óZ baart met name `standaardisatie' zorgverzekeraars grote zorgen. Er wordt we] op lokaal
niveau aan standaardisatie gewerkt, maar de gemaakte afspraken moeten vervolgens ook naar hogere
niveaus getild worden. Alle partijen mceten het eens zijn over welke s[andaarden ontwikkeld en
gehanteerd worden. Er is dringend behoefte aan eenduidige identificatie van de patiënt (zie de vastgelopen
ontwikkelingen van de stichting Zorgpas), van de zorgverlener (vanui[ het BIG-register) en van de
zorgverzekeraar. Ook volgens Jansen betekent de oprichting van Nictiz een belangrijk pluspunt. Binnen
Nictiz krijgt standaardisatie een plaats tcebedeeld en kan er onder één regisseur samengewerkt worden
aan EPD-ontwikkelingen.

3.5.5 Vanuit overheidsperspectief
Alle actoren zijn het eens over de belangrijke rol die is weggelegd voor de Nederlandse overheid.
Molenaar'63 behandelt enkele taken in de voorwaardenscheppende sfeer voor het ministerie van VWS. Op
korte termijn is er behoefte aan het realiseren van uniforme persoonsidentificatie, autorisatie,
verwijsindex, standaardisatie en infrastructuur. Pas daarna kan het EPD worden geïmplementeerd en
ontstaan er mogelijkheden voor beleids- en managementinformatie. Molenaar3~ onderscheidt een
hoofdrol voor het Nictiz om generieke faciliteiten binnen het wetgevende kader (Wet geneeskundige
behandelovereenkomst en de Wet bescherming privacy) te on[wikkelen. Het is nodig hiervoor landelijk
financiën ter beschikking te stellen.

In de jaarlijkse zorgnota van VWS36s zijn steeds enkele paragrafen over ICT opgenomen. In de zorgnota
van 2004 wordt de noodzaak onderstreept dat artsen, apothekers, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en
andere zorginstellingen samenwerken op het gebied van ICT. Met behulp van ICT is het mogelijk de
kwaliteit in de zorg te verbeteren, kosten te besparen en het werk voor mensen in de zorgsector
aantrekkelijker te maken. In navolging van de aanbevelingen van de commissie-De Beer, die terugdringen
van de administratieve lasten van de zorgsector nastreefde, is het breed toepassen van ICT van belang om
het zorgs[elsel te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen. Om innovatie in de zorg te
bevorderen, wordt daarom een stimuleringsprogramma `Kwaliteit, innovatie en efficiency' aangekondigd.
Er zijn van overheidswege plannen te over om gebruik [e maken van de ondersteunende mogelijkheden
van ICT. In ee.n persbericht3~ waarin EPN reageert op de miljoenennota wordt dit `het bewijzen van
lippendiens[' genoemd. Hoewel de miljoenennota wijst op he[ belang van ICT voor de gezondheidszorg,
is hiervan nauwelijks iets terug te vinden in de uitwerking van het beleid. EPN pleit in haar reactie op de
miljcenennota daarom voor meer regie (bijvoorbeeld het departement van Economische 7aken een groter
deel van de coSrdinatie toebedelen367), meer daadkracht en meer middelen voor de invoering van ICT.
Alleen op deze manier kan de overheid voortvarend de huidige ICT-implementatiekloof aanpakken.

~Z Jansen, P. (26 maart 2002, p. 8-11).
~3 Molenaar, K. (26 maart 2002, p. 42-46).
~ Molenaar, K. (26 maart 2002, p. 12-16).
~5 zie www.minvws.nl.
~ Persbericht EPN, d.d. 19 september 2004.
~' Twee jaar later wordt aan het dringende verzcek van EPN gevolg gegeven als zeven ministeries, onder leiding
van Economische Zaken, een gezamenlijk IC'T-Actieprogramma voor de jazen 2005-2009 uitbrengen. Het dcel is om
met behulp van ICT maatschappelijke knelpunten aan te pakken op de gebieden mobiliteit, veiligheid, onderwijs en
zorg. Zie ook: Minsterie van Economische Zaken (2006).
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Ter illustratie
Overal bij de overheid en bij overheidsgerelateerde sectoren zien we momenteel gro[e problemen bij
de invoering van ICT. Bijvoorbeeld bij de invoering van de nieuwe Gemeentelijke
Basisadministratie, bij de invoering van de zorgpas en het elektronisch patiëntendossier, bij het
C2000-systeem voor de openbare alarmdiensen en bij de invoering van ICT in het onderwijs.

Bron: Persbericht EPN- Electronic-highway Platform Nederland, d.d. 17 september 2004

3.5.6 Relevante projecten
In deze paragraaf is een keuze gemaakt voor een beschrijving van drie projecten. Nictiz is in Nederland
opgericht om als centraal insti[uut ICT-ontwikkelingen in de zorg te begeleiden. Hiervoor is naast een
landelijke infrastructuur een groot aantal instrumenten nodig. De belangrijks[e regionale infrastructuur in
Nederland ligt binnen Utrecht, met U-zorg. In Noord-Brabant vinden regionale ontwikkelingen plaats in
RHECO (Regio Helmond-Eindhoven Elektronische Communicatie). Noord-Brabant heeft in Kenniswijk
de ambitie neergelegd om breedband-internethuisaansluitingen te realiseren in een daarvoor aangewezen
regio met 85.000 bewoners. In Kenniswijk zou geleidelijk aan een infrastructuur ontstaan waar
innovatieve toepassingen - onder meer op het gebied van wonen, zorg en welzijn - een kans krijgen.

3.5.6.1 Nictiz
Het Nictiz is opgericht om op landelijk niveau in kaders te voorzien waarin ook regionale initiatieven
passen en om instrumenten te ontwikkelen.

Benodigde instrumenten:
- Een landelijke Public Key Infrastructuur (PKI) om ten behceve van zorgverleners elektronische

berichten te versleutelen en te ontcijferen.
- Identificatie en authenticatie van de patiënt vinden plaats met Universele Patiënten Identificatie

Database (UPID)-registers. Het plan is iedere Nederlander een uniek identificatienummer voor
patiënten te geven. De invoering van het zogenaamde Burger Service Nummer (BSN) staat vanaf 1
januari 2006 gepland. Het BSN zal vanaf die datum eerst gebruikt worden in het declaratieverkeer.

- Het standaardiseren van informatie en het groeperen tot gegevensgroepen en standaarddocumenten
zijn nodig om zowel gebruiker als leverancier duidelijkheid te bieden. Communicatie wordt
mogelijk op basis van een gemeenschappelijke taal. Landelijk (en ook Europees) gemaak[e
afspraken over het gebruik van codes en standaardtermen doen de `interoperabiliteit' tcenemen.

- Er worden een autorisatiestructuur (met protocollen en profielen) en een autorisatieproces
(gebaseerd op wettelijke kaders) ontwikkeld voor het verkrijgen van toegang tot medische
patiëntgegevens.

- In de verwijsindex staat op welke plaats, van welke patiënt, welke informatie ligt opgeslagen.
- Het zorgverlenersregister (UZI-register) zal alle zorgverleners bevatten die geregistreerd zijn in het

BIG-register en `overige zorgverleners' die toegang hebben tot de landelijke infrastructuur van
zorg.

- Het elektronisch patiëntdossier: een netwerk van dossiers in gebruik bij apotheker, huisarts,
specialist enz. waar ongeacht tijdstip en locatie informatie kan worden ingezienltoegevoegd.

Nictiz wil een basisinfrastructuur voor de zorg3~ bereiken. Begin 2005 laat minister Hoogervorst3ó9 in
antwoord op vragen van het kamerlid Schippers we[en dat invoering van het EPD volgens een
stappenplan gebeurt en op schema ligt. Overal klinkt intussen de rcep om meer daadkracht, sneller
resultaat en een krachtiger regisseursrol. Nictiz dicht zichzelf een organiserende en stimulerende rol tce.

36s In 2003 blijkt het initialief van Zorgpasgroep om een infrastructuur te ontwikkelen, mislukt te zijn.
~9 Kamerstuk 21-1-2005.
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Wanneer de basisinfrastructuur er eenmaal ligt, kunnen hierop applicaties draaien, en dan vooral het EPD.
Nictiz zet in op een medicatiedossier als eerste applicatie. Ook in andere landen wordt in het EPD
geïnvesteerd, overigens vaak een veelvoud van de Nederlandse facilitering. Ter illustratie: de Engelse
gezondheidszorg investeert een bedrag van 14,36 miljard euro in een landelijk tcegankelijk EPD'~o. Eind
2005 zijn alle gegevens van de Engelsen ondergebracht in een centrale database, die vanuit het hele land
tcegankelijk is via een breedbandnetwerk.

Vanuit regionale zorgnetwerken opbouwen
De grote vraag is: Hce komt zo'n landelijke infrastructuur tot stand? Nictiz heeft ervoor gekozen
regionale zorgnetwerken een belangrijke rol in de opbouw van het geheel te laten spelen. In Nederland
liggen momenteel ca. 25 van dergelijke regionale netwerken. Dit zijn private of publieke organisaties die
het berichtenverkeer in de regio verzorgen en allerlei elektronische diensten proberen te ontwikkelen en
aan te bieden aan regionale zorgaanbieders. Uit een inventarisatie die aan het begin van 2003 is
uitgevcerd, blijkt dat de meeste van deze organisaties een zorgelijk bestaan leiden. Ze hebben moeite om
de financiering rond te krijgen en fungeren soms als speelbal in handen van actoren die eigen belangen
nastreven. Deze regionale netwerkorganisaties wil Nictiz versterken en een rol laten spelen in de
implementatie van een landelijk netwerk. Een voorbeeld van de voorgestelde ontwikkeling van een
regionaal netwerk is het koppelen van de computerbestanden van de bijna 80 huisartsen in en rond
Almelo aan de bestanden van de 72 huisartsen die in Deventer en omgeving met elkaar samenwerken en
ook de diens[en draaien voor Holten. Zo wordt de gehele gemeente Rijsen-Holten afgedekt371. De
koppeling van bestanden voorziet in beeldscherminformatie als patiënten met vervangers in de pool te
maken krijgen. Dit komt steeds vaker voor. Landelijk werkt Nic[iz samen met het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NGH)32, onder meer binnen het `Waarneem Retour Berich[', waarmee het voor de vas[e
huisarts mogelijk gemaakt wordt informatie toe te voegen aan zijn EPD.

Medio 2003 is het regionale zorgnetwerk U-zorg in Utrecht ges[art met een proef waarbij een
infrastructuur wordt opgezet volgens de specificaties van Nictiz.

3.5.6.2 U-zorg: informatisering ter ondersteuning van zorgprocessen
Relevante ontwikkelingen op het gebied van [CT en zorg vinden vanaf 1995 plaats binnen Uzorg3'3
Diverse koepels in de regio Utrecht (o.a. huisartsen, apothekers en ziekenhuizen) riepen Uzorg in het
leven met als doel het bevorderen van elektronische communicatie tussen zorgverleners. Later maakten
ook andere regio's van de geboden diensten gebruik. Inmiddels strekt het werkgebied van Uzorg zich ook
uit tot bijvoorbeeld Harderwijk en Zeeland. Uzorg stelt zich ten doel de communicatie tussen alle
zorgverleners in de zorgsector te stimuleren. Uzorg heeft de afgelopen tien jaar veel bereikt. Door overleg,
advisering en zo nodig scholing en instructie worden de verschillende partijen gestimuleerd actief deel te
nemen aan het communicatieproces. Vervolgens worden in diverse projecten, gecoórdineerd door Uzorg,
de communicatiepartners begeleid in het uitwisselen van informatie. Uzorg adviseert over de te gebruiken
techniek (soft- en hardware, netwerkinfrastructuur) vanuit een pragmatische filosofie: gebruik wat werkt
en ontwikkel wat nodig is. Begin 2004 exploiteert Uzorg het grootste Nederlandse elektronische netwerk
voor de zorg, met ruim 2000 deelnemende zorgverleners.

Verhagen en Van Duivenboden37 beschrijven, vanuit de ontwikkelingen binnen Uzorg, een algemeen
kader voor informatisering. Het doel is ondersteuning met ICT van samenwerking tussen zorginstanties,
gericht op ketenzorg en transmuralisering.

3'o Zie www.doh. oQ v.uk.
371 Zie www.rijssen-holten.nl.
3~z Zie httoa~nhg.artsennet.nl.
3~} Zie www.uzorQ.nl.3~a Verhagen, P. en 1. van Duivenboden (2002).

115



Kader voor informatisering
- Van toepassing zijn twee wetten: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

en de Wet op de Persoonsregistratie (WPR).
- Informatie-uitwisseling geschiedt via een beveiligde infrastructuur.
- Het gebruik van internet levert ongelimiteerde schaalbaarheid op.
- Gegevens worden zoveel mogelijk eenmalig vastgelegd. Eigenaarschap en hiermee samenhangende

betrouwbaarheid van informatie kunnen op deze manier worden bewaakt.
- De zorgverlener is als eigenaar verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van zijn infotmatie

aan collega-zorgverleners.
- De patiënt heeft ultieme zeggenschap over het inzien van medische informatie.
- Informatie wordt inhoudelijk gestandaardiseerd.
- Patiënten zijn uniek identificeerbaar.
- Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het raadplegen en gebruiken van patiëntgegevens.
- Een zorgverlener kan direct beschikken over de gewenste informatie via een korte

autori satieprocedure.

3.5.6.3 RHECO
Regio Helmond Eindhoven Elektronische Communicatie (RHECO)375 is een samenwerkingsverband van
zorgverleners in de regio Eindhoven-Helmond. RHECO is een stichting, die bestuurd wordt door
vertegenwoordigers van de vijf algemene ziekenhuizen, de Districts Huisartsen Vereniging, het
departement van de KNMP (apothekers), GGZ-Eindhoven, GGD-Eindhoven, Diagnostisch Centrum
Eindhoven en Pathologisch en Micmbiologisch Laboratorium.

RHECO heeft als centrale doelstelling het verbeteren van de praktijkvcering van individuele
zorgprofessionals, mede door patiëntgerichte informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en
zorgverlenende instellingen op elektronische wijze. RHECO zocht landelijke afstemming binnen het ICT
Platform Zorg ([PZ), het latere Nictiz. De kernactiviteit van RHECO is he[ opzetten en onderhouden van
een elektronische postbusdienst voor communicatie tussen de zorgverleners(instellingen) voor het
verzenden van laboratoriumuitslagen, róntgenverslagen, opname- en ontslagberichten, specialistenbrieven
en recepten. In 2004 bestaat de elektronische communicatie uit het verzenden en ontvangen van specifieke
berichten (via point-to-pointverbindingen). De volgende stap is het delen van de informatie zoals die in de
elektronische dossiers is opgeslagen. Er zijn drie belangrijke projectlijnen: het ontwikkelen van een EPD-
infrastructuur; transmurale communicatie en het [cepassen van ontwikkelde regionale standaarden.
Positief is dat de huisartsen in de regio Eindhoven-Helmond gezamenlijk een huisartseninformatiesysteem
(HIS) hebben geselecteerd waarmee zij zullen werken. RHECO krijgt steun van VWS en ontvangt
subsidie van Zorg Ondercoek Nederland (ZON). De zorgverzekeraars in de regio zijn volgens De Zwart3ó
nooit financieel in het project gestapt. Om voldoende draagvlak te creëren is veel overleg met hen
gevoerd, onder meer met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Begrip was er voldoende, maar voor geld werd
doorverwezen naar VWS. In andere regio's financieren de zorgverzekeraars wel postbussystemen.

3.5.6.4 Kenniswijk Eindhoven
Kenniswijk Eindhoven heeft de ambitie om een breedband-intemethuisaansluiting te realiseren in een
daarvoor aangewezen regio met 55.000 bewoners, die vijf jaar lang een doorkijkje op technologie van de
toekomst krijgen. Het project is door de gemeente Eindhoven en partners opgezet als `open experiment'.
Op diverse gebieden, variërend van amusement (bijvoorbeeld pay-video) tot educatie (bijvoorbeeld e-
learning), worden nieuwe toepassingen on[wikkeld. Ook op het gebied van wonen, zorg en welzijn zullen
nieuwe toepassingen - waarvoor een breedband-internetinfrastructuur noodzakelijk is - on[wikkeld
worden. Dit zijn innovaties die gericht zijn op zorgvragerslzorgconsumenten. Het doel van Kenniswijk is
het doorbreken van de patstelling waarin het bedrijfsleven verkeert bij de ontwikkeling van nieuwe

3'S Voor meer informatie zie: www.rheco.nl.
376 ZWart, C. de (2002).
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diensten, producten en infrastructuur op het gebied van breedbandintemet. Bedrijven in Nederland
schrikken terug voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals glasvezel. Zij stellen dat consumenten
niet willen betalen voor supersnel internet, omdat er geen speciale diensten of producten mee te verkrijgen
zijn. De bedrijven die deze services zouden kunnen ontwikkelen, dcen dit op hun beurt niet, omdat de
infrastructuur ontbreekt"'. In deze discussie zijn twee mechanismen te onderscheiden: `technology push'
(technologie wordt door het bedrijfsleven in de markt `geduwd') en `technology pull' (de behcefte in de
markt staat centraal). De Vries"s verwacht dat technology pull bij zorginnovatie in belang zai toenemen.

Ambitie Kenniswijk
Voor de vaste breedbandinfrastructuur is als ambitie `Fiber to the home' neergelegd,
dat wil zeggen een symmetrische 10 Mbs-verbinding.

Om het bedrijfsleven [ot acties te bewegen besloot het Rijk in 2001 tot het instellen van
stimuleringssubsidies. Het maken van deze regelingen liep vertraging op. Vervolgens kwam ook de
consumentenregeling, die het Rijk wilde instellen om het gebruik van breedband in Kenniswijk te
stimuleren, later beschikbaar dan gepland. Beide regelingen zijn pas medio 2002 klaar379. A1 met al wordt
er weinig resultaa[ bereikt. Onderzoek door het programmabureau Kenniswijk, onder leiding van Van
Lier'~, levert een dertiental gewenste diensten op, variërend van amusement tot educatie en zorg. De
tcekomstige gebruikers gaven aan `zorginformatie en zorgdiensten' hoog [e waarderen. Om gebruikers
om te leren gaan met breedbandinternet is een folder gemaakt waarin vijfentwintig commerciële en niet-
commerciële aanbieders hun cursus aanboden. Ondanks een communicatiecampagne en het (met subsidie
verlaagde) aantrekkelijke cursusbedrag, waren er in totaal slechts ca. 270 bewoners die belangstelling
toonden. Het daadwerkelijke aantal cursisten lag beduidend lager381. Kortom, als een breedband-
internetinfrastructuur beschikbaar komt, zoals in Kenniswijk het geval is, is pas een eerste stap gezet. Het
ontwikkelen van IC'I'-zorgsleutelprojecten is een complexe zaak. In feite vormt de gewenste innovatie het
laatste onderdeel van een drietrapsraket. Naast `infrastructuur' zijn er 'gebruikers' nodig die aan nieuwe
toepassingen behoefte hebben en ermee kunnen omgaan. In het derde s[adium vindt de ontwikkeling
plaats van de gewenste `breedbandtoepassingen'. Binnen Kenniswijk zijn veel actoren actief.
Intermediaire instanties als SRE, BOM en Syntens kunnen partners uit het privaat-publieke domein bij
elkaar brengen om in projecten zorgproducten en -diensten te ontwikkelen. Dit `makelen' door
intermediairs kost veel tijd. Er is de afgelopen jaren binnen het top-down project Kenniswijk veel minder
bereikt dan vooraf gedach[. De aanleg van een breedbandinfrastructuur stokt. Er zijn anno 2004 nog
weinig diensten ontwikkeld. Movie-on-Demand is een van de weinige concrete diensten die zal worden
aangeboden382. Op het gebied van woner., zorg en welzijn is vrijwel niets heschikbaar.

3.5.7 Samenvatting
IT ondersteunt in de zorg in eerste instantie het secundaire proces van zorgaanbieders. Ondersteuning
van het primaire zorgproces komt pas later op gang. Gaandeweg wint het communicatieaspect aan
belang en is er meer sprake van ICT. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor zowel zorgaanbieders
als zorgvragers. Er ontstaan mogelijkheden tot ondersteuning van de samenwerking van zorgaanbieders.
De inzet van ICT als strategic driver van de zorgketen gecentreerd rond de patiëntlzorgvrager is anno
2004 de volgende stap. Om dit te kunnen realiseren, zijn structurele investeringen nodig. De sector
ondervindt daarbij in toenemende mate hinder van onderinvestering uit de afgelopen vijfentwintig jaar. In
de zorg wordt veel minder aan ICT uitgegeven dan in vergelijkbare informatie- en communicatie-
intensieve sectoren. Er is bij zorgaanbieders sprake van `eilandautomatisering' en een verouderde
'installed base'. Een gunstige uitzondering vormen de beroepsgroepen apothekers en huisartsen.

"' Brabants Dagblad, d.d. 12 april 2002.
37B Vries, T. de (2002).
3'9 Brabants Dagblad, d.d. 12 april 2002.sao Van Lier, A. (2001).
381 Mondelinge informatie Lex van Tongeren, docent SeniorWeblprojectleider Digistein.
3a2 Vanaf I juli 2004 kunnen Kenniswijkbewoners voor E 3,- een film kijken.
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Standaardisatie is tot op heden een groot probleem. Het Elektronisch Patiënten Dossier kan dan ook pas
ontwikkeld en géimplementeerd worden als aan een aantalbasisvoorwaarden is voldaan.
~CT-mogelijkheden voor het genereren van beleids- en managementinformatie om de zorgketen aan te
kunnen sturen staan nog in de kinderschoenen. Kansen ontstaan door in te spelen op de behoefte aan
objectieve zorginformatie van patiënten (empowerment). De inzet van ICT in het secundaire zorgproces
heeft potentie als ook hier de informatie- en communicatiebehoefte van zorgvragers tot uitgangspunt
genomen wordt. Voorbeelden liggen op het gebied van te ontwikkelen `shared service centers' gekoppeld
aan wijkknooppunten, die voor thuiswonende chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking de
gewenste handelingsomgeving kunnen bieden.

Omdat I(C)T-ontwikkelingen in de zorg zijn gestart vanuit de `cure-kant', kreeg beschrijving van deze
omgevingsontwikkeling de nadruk. In deel II verschuift de aandacht naar de `care-zijde'. Er komen
relevante ontwikkelingen aan de orde op het gebied van elektronische informatievoorziening, domotica,
telemedicine en beeld-spraaktoepassingen.
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De maatschappij is veranderd. Uit maatschappelijke én economische overwegingen worden instituten
afgebouwd en omgebouwd. Zelfstandig wonen, in je eigen huis, met of zonder begeleiding, is de nieuwe

verworvenheid.

Dienstverlening en zorg aan huis op momenten dat mensen die nodig hebben, een veilige en zorgzame
omgeving, een in alle opzichten complete wijk: we zijn ermee bezig!

Jacqueline Kuppens, wethouder van Welzijn en Milieu en
voorzitter van de Regiegroep Woonservicezones Eindhoven'a'

4 VAN MODEL NAAR PRAKTIJK IN TILBURG EN EINDHOVEN

4.1 Inleiding
Keer op keer wordt de wens beschreven van burgers om zolang mogelijk zelfstandig te wonen. Maar wel
`veilig', zowel fysiek als sociaal, voegt Arcazes 384 daazaan toe. Uit de Eindrapportage Sociaal Beleid van
het NIZW3a5 blijkt dat de oudere in toenemende mate zelf verantwoordelijk wil zijn voor de wijze waarop
hij woont en zorg ontvangt. Zorgbehoevende ouderen willen daarbij steeds langer zelfstandig wonen of
zelfs opnieuw zelfstandig gaan wonen. Op basis van het STAGG-model is de kwantitatieve opgave voor
Nederland in kaar[ te brengen en te vertalen naar gemeentelijk niveau. Voor Tilburg en Eindhoven wordt
de manier beschreven waazop zij dit model in praktijk brengen en hun woon(zorg)servicezones uitwerken.

4.2 STAGG-model en kwantitatieve opgave

4.2.1 STAGG-model
STAGG3a6 staat voor Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. Het STAGG-model
verwerft breed draagvlak, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Landelijk steunen de
ministeries van VROM en VWS en het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) de STAGG-
ontwikkeling. Provinciaal stimuleert de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke
Zorg in Noord-Brabant (PRVMZ) het werken met het STAGG-model. Op gemeentelijk niveau wordt het
STAGG-model in Noord-Brabant bijvoorbeeld in Woonservice Eindhoven, maar ook in Roosendaal en
Breda toegepast.

Het STAGG-model biedt de mogelijkheid om, rekening houdend met vergrijzing en
vermaatschappelijking, de behoefte aan woonzorgcircuits en bijbehorende voorzieningen te kwantificeren.
Het uitgangspunt vormen `woongebieden (stadswijken of plattelandsgebieden) van omstreeks 10.000
inwoners'. Dergelijke woongebieden worden, in koel klinkende termen, vaak `woonservicezones' of
`woon(zorg)servicezones' genoemd. Bij de Stichting Humanitas in Rotterdam387 wordt een vriendelijker
klinkende formulering gebruikt: overdekte dorpspleinen. Hier kunnen ontmoetingen plaatsvinden in de
extended family, kunnen mensen activiteiten uitvoeren me[ elkaar en voor elkaar (zie ook het begrip
`reciprociteit' waar Putnam over spreekt in par. 3.2.2.1), kunnen jongeren ouderen helpen en omgekeerd.
Kortom, er is levendigheid. Voor deze gebieden mcet een samenhangend circuit van woon-, zorg- en
welzijnsvoorzieningen beschikbaar komen. Volgens PRVMZ betekent dit, uitgaande van de normcijfers
van het STAGG-model, voor de 2,4 miljoen inwoners in Brabant tot 2015 de realisering van ruim 200
kleinschalige woonzorgcircuits. Als ambitie voor de komende bestuursperiode 2004-2007 stelt PRVMZ
daarom voor een derde van deze woonzorgcircuits te realiseren, dat wil zeggen 70 woonzorgcircuits voor
7000 zorgbehoevende Brabanders.

3a3 Kuppens, J. (apri12003).
384 Arcares (Brancheorganisa6e Verzorging 8r. Verpleging): Factsheet Wonen en Zorg, maart 2004.
3ss NIZW (2003, P. 79).
386 Zie www.staQe.nl.3a~ Interview J. Vermeulen met prof. H. Becker, voorzitter RvB Stichting Humanitas, d.d. 27 september 21x15.
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Hoewel er grote behoefte bestaat aan scenariostudies3~, zijn deze nog niet voor handen. Wel beschikbaar
zijn globale kwan[itatieve data over aantallen mensen met een beperking, worden er aanzetten voor een
scenario gegeven en verschijnen de eerste kosten-en-batenvergelijkingen. Uit recent onderzoek van de
Stichting Economisch Onderzoek en het Sociaal en Clrltureel Planbureau blijkt thuiswonen voor ouderen
aanzienlijk goedkoper dan wonen in een verzorgingshuis. Ook zijn er kengetallen gepresenteerd en is er -
op basis van kengetallen en het STAGG-model - een inschatting te maken van de kwantitatieve opgave
waarvoor wij staan. Op gemeentelijk niveau loopt Eindhoven in Noord-Brabant voorop. Als vervolg op de
Regiovisie Verpleging 8c Verzorging is in deze gemeente de woonservicegedachte van het STAGG-model
uitgewerkt in concrete actieprogramma's voor drie pilotzones.

Vanzelfsprekend heeft de Nederlandse overheid een belangrijke taak op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. Het Rijk gaf hieraan inwlling door onder meer Woonzorgstimuleringsregelingen (WZR). In de
volgende paragraaf wordt ingegaan op de omgevingsfactoren die door de Nederlandse overheid
vastgesteld worden voor het te ontwikkelen beleid. Welke oplossingsrichtingen worden er aangereikt?
Hoe wordt de landelijke lijn doorgetrokken naar de gemeentelijke overheid, geconcretiseerd voor de
gemeente Eindhoven?

4.2.2 Kwantitatieve gegevens over mensen met een beperking
Eerst moet de vraag naar de omvang worden beantwoord. Hoeveel Nederlanders hebben een beperking?
Hoeveel van hen wonen in een instituut en hoeveel wonen zelfstandig? Volgens Schols3S9 is het aan[al
mensen met lichamelijke beperkingen, chronische ziekten of verstandelijke handicaps moeilijk vast te
stellen en sterk afhankelijk van de gehanteerde onderzoeksmethoden, die kunnen verschillen ten aanzien
van de gebruikte definities, meetinstrumenten en registratiemethoden. Landelijke cijfers van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) geven aan dat ongeveer 650.000 mensen van 6 tot 64 jaar ernstige
lichamelijke of zintuiglijke beperkingen hebben. Daamaast hebben ruim 100.000 personen verstandelijke
beperkingen. Jaarlijks maken een half miljoen mensen gebruik van de ggz. Deze groep heeft uiteraard niet
per definitie te maken met ernstige beperkingen. Tussen de groepen bestaat wel enige overlap, maar al
met al gaat het om een aanzienlijk aantal mensen, in zijn totaliteit geschat op één miljcen.

Omstreeks de eeuwwisseling woonden er 5.600 mensen met lichamelijke of zintuiglijke en 35.000
mensen met verstandelijke beperkingen in speciale woonvoorzieningen. In Nederland verblijven relatief
veel mensen in instituten. Het door Plemper en Van Vliet genoemde aantal van ca. 35.000 Nederlanders
met een verstandelijke handicap is het dubbele van het aan[al in de Verenigde Staten en ook meer dan het
aantal van de Scandinavische landen én Groot-Brittannië opgeteld.
Daarnaast woonden nog 165.000 ouderen in (verpleeg)huizen en circa 30.000 mensen in psychiatrische
woonvoorzieningen. Een grove berekening in hun rapportages gehandicapten leert De Klerk en
TimmetYrtans3~ dat bijna een kwart van de doelgroep in een instelling verblijft.

In de Provinciale Visie lichamelijk, zintuiglijk en meervoudig gehandicapten39~ wordt aangegeven dat in
Noord-Brabant num 250.000 mensen boven de vijf jaar met een ernstige to[ zeer ernstige handicap thuis
wonen. Naast het SCP-materiaal bied[ de Provinciale Visie een van de weinige bronnen met informatie
over hun levenssituatie en de door hen ervaren belangrijkste knelpunten. Het is moeilijk om aan
betrouwbare kwantitatieve gegevens te komen. Het PON gaat uit van een IWZ-studie (Weekers e.a.,
2002) en maakt op basis hiervan een provinciale schatting.

38S Scenario is een beschrijving van de huidige toestand van een of ineer mogelijke enlof wenselijke toestand(en) en
van een of ineerdere gebeurtenissenlvolgorden die huidige en toekomstige tcestanden met elkaar kunnen verbinden.
389 SClIO1S, J. (2004, P. 10).
~ Klerk, M. de en ]. Timmermans (1998, 2002).
39~ Provincie Noord-Brabant (2001).
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Dcelgrcep qo van Brabantse bevolking Absolute aantallen 2003

Ouderen
- 55-64 jarigen lOqo 278.219
- 65-74 jarigen 7010 189.101
- 75 jaar en ouder 6qo 131.256

Chronisch zieken 9,4qo 225.618

Personen met lichamelijke 12,Sqo 300.024
beperkingen volgens OECD-
indicator ( zie bijlage 2)

Personen met ernstige 3,l qo 74.406
lichamelijke beperkingen

Personen met verstandelijke
beperkingen

- lichte beperkingen 0,31qo 7.500
- ernstige beperkingen 0,33qo 8.000

GGZ
- gespecialiseerde GGZ 2,3qo 55.204

(vnl. ambulante zorg)
- psychiatrische 0,31qo 3.120

ziekenhuizen

Dak- en thuislozen 0,41qo 3.350

Tabel: Aantal personen per dcelgroep (absoluut en in procenten) van de Brabantse bevolking
Bron: PON in Sociaal Rapport Brabant 2004, p. 68

4.2.3 IWZ-kengetallen
Om inzicht te verkrijgen in de verwachte behoefte aan wonen in diverse woonvormen heeft het IWZ in
2002 kengetallen ontwikkeld. Daarin staat de behoefte aangegeven aan wonen in diverse woonvormen in
2015, in een woongebied van 10.000 inwoners39z. IWZ wil hiermee een aanzet voor een scenario geven.

Woonvorm Situatie 2000 Scenario 2015
1. Intramuraal verblijf 154 58
2. Geclusterd wonen 4 45
3. Begeleid beschut wonen 8 50
4. Zelfs[andig wonen woonzorgcomplex 81 144
5. Individueel zelfstandig met zorg thuis 106 141

Totaal 438

~ Arcares, IWZ, Bouwcollege (2004, p. 14).
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Op basis van deze cijfers spreekt het ministerie van VROM over `extramuralisering', waarmee bedoeld
wordt de verschuiving van `intramuraal verblijf naar meer zelfstandige woonvormen voor
zorgbehcevenden.

4.2.4 Kosteneffecten
Als gevolg van het extramuraliseringsbeleid daalde volgens Kok e.a.393 het gebruik van verpleeg- en
verzorgingshuizen met 6qo in de jaren 1998-2002, terwijl gegeven de veroudering van de bevolking een
stijging van Sqo verwacht had mogen worden.

Het project Trynwálden in Friesland, dat ook in de paragraaf over domotica aan bod komt, is door het
IWZ uitvoerig beschreven3~. Bakker e.a.395 presenteren twee kosteneffectrapportages om de financiële
consequenties van het (ont)vlech[en van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening in beeld te brengen. Het
is niet eenvoudig om met een eenduidige onderzoeksopzet te komen. In het voorwoord396 van de tweede
versie staat dat "...in de praktijk is gebleken dat het eerste rapport op enkele punten multi-interpretabel
is. Daarom zijn in de nieuwe versie de punten waarover verwarring zou kunnen ontstaan op een andere
wijze uitgewerkt". Weijers397 zegt hierover in haaz inaugurale rede: "Over de kosteneffectrapportages van
Skewiel Trynwálden is een stevige discussie geweest." In het onderzcek worden de totale kosten in twee
verzorgingsgebieden vergeleken, namelijk in een vetzorgingsgebied met traditionele woonzorgvormen
voor ouderen en in een verzorgingsgebied met innovatieve woonzorgvormen voor ouderen (dit is
Trynwálden). In een traditionele situatie wordt de VézV-zorg geboden volgens de traditionele paden
(ambulant via thuiszorg en intramurale zorg via verzorgings- en verpleeghuizen). In de innovatieve
situatie wonen ouderen zelfstandig en wordt de zorg vraaggestuurd, individueel en aan huis geboden. Er is
sprake van een volledige integratie van thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuiszorg. De zorg wordt
aangevuld met welzijn en dienstverlening.

In het eerste rapport kon voor de innovatieve ordening van zorg in Trynwálden nog een besparing gemeld
worden van 12,2qo per jaaz (E 500.000,-) op de maatschappelijke kosten (voor zorg, wonen, welzijn en
dienstverlening), dat wil zeggen uitgezonderd de kosten voor cliënten. Het tweede rapport spreekt over
`totale kosten' en die blijken in Trynwálden zelfs licht gestegen te zijn met 0,7qo. Onder totale kosten
wordt verstaan de kosten voor zorg, wonen, welzijn en dienstverlening en de kosten voor de cliënt.

Bakker e.a.39S trekken de volgende conclusies:
- "De totale kosten stijgen in de innovatieve situatie met 0,7qo. De overheid hceft op het terrein van

wonen, zorg en welzijn 13,8qo minder middelen beschikbaar te stellen.
- De belastingbetaler hceft minder belastingen en premies te betalen en is 1,1 qo voordeliger uit.
- De belastingbetaler is voor het AWBZ-deel 14,Sqo voordeliger uit.
- De organisatorische ordening in Trynw~lden maakt het mogelijk dat zelfs sterk zorgbehoevende

cliënten die in de traditionele ordening intramurale zorg nodig zouden hebben, zelfstandig kunnen
blijven wonen.

- Ook op andere plaatsen in de zorgketen worden gevolgen van het extramuraliseren van de zorg
zichtbaaz. Zo blijkt uit cijfers van het regionaal indicatieorgaan (RIO) dat er in verzorgingsgebied
Trynwálden veel minder indicaties voor intramurale zorg worden afgegeven. Bovendien hebben
ouderenadviseurs een voorbereidende rol in de indicatiestelling door de zorgvraag van de cliënt in
kaart te brengen. Het RIO is hierdoor in staat tot snellere athandeling van de indicatieaanvragen."

393 Kok, L. e.a. (2005, p. 36).
'~ Zie httoalwww.iwz.nllproject.php?projectnr-408. Er is ook een videoband beschikbaar uit 2001.
395 Bakker, P. e.a. (2003 en 2004).
3~ Bakker, P. e.a. (2004, p. 4).
39~ Weijers, T. (2005, p. 26).
39a Bakker, P. e.a. (2004, p. 29 en 30).
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Kok e.a.3~ maken in een onderzoek van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) een kosten-en-batenvergelijking van verzorgingshuisbewoners met een groep
thuiswonende ouderen die dezelfde zorgbehoefte hebben. Hun hoofdconclusie is dat voor ouderen
thuiswonen aanzienlijk goedkoper is dan wonen in een verzorgingstehuis. Het kostenverschil wordt niet
alleen veroorzaakt door personele en facilitaire kosten, rnaar ook door het gebruik van hulpmiddelen.
Ouderen die in verzorgingshuizen wonen, blijken meer hulpmiddelen te gebruiken dan thuiswonende
ouderen. Zo gebruikt 54qo van de verzorgingshuisbewoners mobiliteitshulpmiddelen, tegenover slechts
32qo van de thuiswonenden. Per persoon blijkt thuiswonen bijna 16.000 euro per jaar goedkoper te zijn.
Naast het kostenvoordeel is er een belangrijk welzijnsvoordeel. Thuiswonende ouderen geven namelijk
aan gelukkiger te zijn dan ouderen in een verzorgingstehuis. Wel legt thuiswonen een flink beslag op de
mantelzorgers, die er volgens de onderzoekers op achteruitgaan, omdat zij de kosten van het thuiswonen
dragen.

Volgens De Vries~ komen steeds nadrukkelijker economische en financiële belangen op de voorgrond te
staan. Toch wordt er slechts zelden een kosten-en-batenafweging gerapporteerd. "De hele keten van
ontwikkeling en uitrol van nieuwe producten tot het fei[elijke gebruik vormt een grote bron van
onzekerheid." Bovenstaande cijfers zijn daazom goed bruikbaar ter onderbouwing. Bovendien kunnen zij
als prikkel fungeren om tijdig in te spelen op de veranderende woonbehoefte. Ten aanzien van de
richtinggevende kracht van kengetallen voor het beleid van marktpartijen op het gebied van wonen, zorg
en welzijn past wel enige bescheidenheid, zo blijkt uit onderzoek van Provoost en Delgaauw~' bij 400
organisaties naar de visie van marktpartijen ( corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, verzekeraars,
welzijns- en zorginstellingen). Marktpartijen hebben over het algemeen wel zicht op de vergrijzing in hun
gebied. maar bij slechts 26~7o van de aanbieders zijn kengetallen over de dcelgroep van belang voor het
formulcr: ~~ van hun bel;:id.

In de volgende paragraaf wordt de visie van de Nederlandse overheid beschreven. Deze visie wordt voor
Nederland vertaald in een kwantitatieve opgave, die als strategic driver dient voor het Actieplan.

4.2.5 Vergrijzing en eaRramuralisering
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport`~Z informeren september 2003 de Tweede Kamer over vergrijzing en
extramuralisering als twee belangrijke omgevingsveranderingen. Ook geven beiden de hieruit
voortvloeiende kwanti[atieve opgave voor wonen, zorg en welzijn aan.

Als gevolg van vergrijzing en extramuralisering krijgt Nederland namelijk met een geweldige opgave te
maken. "Nederland staat aan de vooravond van een vergrijzingsgolf. Het aantal 55-plushuishoudens stijgt
[ussen het jaar 2003 en 2015 met bijna 30010, he[ aantal 75-plushuishoudens met bijna 21 qo. In 2015
hebben twee op de vijf huishoudens, oftewel ruim drie miljoen huishoudens, de leeftijd bereikt van 55 jaar
of ouder." In hun brief aan de Tweede Kamer vervolgen de bewindslieden: "Het afbouwen of beperken
van de groei van intramurale capacitei[ in de ouderen- en gehandicaptenzorg ten gunste van zelfstandig
wonen met zorg aan huis (extramuralisering) is niet mogelijk zonder voldcende geschikte woningen en
een geschikte woonomgeving."

Voor wonen met zorg is vooral de leeftijdsklasse 75-plus van belang. Volgens Singelenberg~3 is van de
bevolking van 75 jaar en ouder bijna de helft op de een of andere manier klant van de zorg: 31qo ontvangt
thuiszorg en 1501o verblijft in een verzorgings- of verpleeghuis. Vooral tcename van het aantal
dementerenden baart zorgen. In 2000 leed een op de zes 75-plussers (17qo) aan dementie, voor 85-

3~ Kok, J. e.a. (2005).
~ Vries, T. de (2005, p. 41).
~' Provoost, R. en L. Delfgaauw (2003, p. 1).
~ Dekker, S. en C. Ross (2003, p. 1).
~' Singelenberg, J. (mei 2004, p. 4).
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plussers is di[ een op drie. Tot 2010 wordt jaarlijks een groei van de populatie demen[erende ouderen
verwacht van 2,2qo. In de periode 2010 tot 2030 zal de jaarlijkse groei oplopen tot 3,6 010.

Omschrijving `ouderen'
Een belangrijk criterium is de leeftijd van 55 jaar. Omdat rond het SSS1e levensjaar veel huishoudens
in de zogenaamde `derde levensfase' komen, waarin men voor de keuze staat te blijven wonen in de
oude woning of te verhuizen naaz nieuwe huisvesting, wordt de grens van 55 jaar aangehouden. De
groep 55-plus word[ kortheidshalve `ouderen' genoemd. De vierde levensfase vangt vanaf 75 jaar
aan. Dit is de fase waarin zich ernstige beperkingen (lichamelijke enlof geestelijke) voor kunnen
doen en in het algemeen gesproken binnen de groep ouderen de groo[ste zorgbehcefte onts[aat.
In publicaties van de overheid wordt veelal aangesloten bij de gebruikelijke driedeling in ouderen:
55-64 jaaz, 65-74 jaaz en 75 jaar of ouder.

Bron: Dekker, S. en C. Ross `Investeren in de Toekoms['
De kwantitatieve opgave wonen, zorg en welzijn
Den Haag, d.d. 15 september 2003

Ook in het ICT-Actieprogramma benoemt het ministerie van Economische Zaken~ `vergrijzing' als een
van de belangrijkste onderdelen van de probleemstelling voor de sector zorg. Er wordt door de (onder
leiding van EZ) samenwerkende zeven ministeries gesignaleerd .... "dat - bij ongewijzigd beleid - de
kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg vastloopt, omdat:

- de vergrijzing doorzet en de groep chronisch zieken groeit (er zijn bijvoorbeeld ca. 600.000
diabetespatiënten met een toename van lOqo per jaar);

- in 2025 ongeveer 25qo van de beroepsbevolking in de zorg werkzaam zal zijn [J.V.:
waarschijnlijk wordt bedoeld, dat bij ongewijzigd beleid in 2025 het nodig is om ongeveer een
kwart van de bercepsbevolking in de zorg in te zetten];

- burgers kwalitatieve zorg op maat verwachten als gevolg van individualisering;
- de doorlooptijd van het benutten van innovaties bijna vijftien jaar beslaat.

Om deze trends om te buigen is het belangrijk dat op een breed front ook wordt gewerkt aan het
stimuleren en benutten van de mogelijkheden van ICT in het zorgproces."

4.2.6 Oplossingsrichtingen
Met `vraagsturing' en `design for all' als leidende principes wil het Rijk op hoofdlijnen sturen. Er worden
drie oplossingsrich[ingen aangedragen. Allereerst moeten er veel meer gewone `nultredenwoningen'
komen. Vervolgens moeten er meer mogelijkheden komen voor `verzorgd wonen'. Ten slotte wordt de
invoering van `domotica' genoemd. Merkwaardig is dat sturen op hoofdlijnen door het Rijk alleen
gewone nultredenwoningen en verzorgd wonen blijkt te betreffen. `Domotica' is veel minder duidelijk
omschreven en domotica als oplossingsrichting wordt niet uitgewerkt. Het credo is zo te on[werpen dat
het geschikt is voor vrijwel iedereen, met name voor ouderen en voor mensen met beperkingen. De
gehanteerde begrippen worden als volgt omschreven.

~ Ministerie van Economische Zaken (2006, p. 104).
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Onder een gewone nu[tredenwoning verstaat men een woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar
is en waarbij de zogenaamde primaire ruimtes - de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één
slaapkamer - zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken.

Verzorgd wonen betreft nultredenwoningen waarbij (de mogelijkheid tot het verkrijgen van) extramurale
verzorging, verpleging én hotel- en welzijnsdiensten onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het geboden
arrangement. Zorg is op afroep mogelijk. Extra ruimte in de woning voor verzorging en de directe fysieke
nabijheid van zorgvoorzieningen en diensten (al dan niet complex) zijn specifieke kenmerken van deze
vormen van wonen. Niet zelden gaat het om geclusterde vormen van wonen.

Over domotica staa[ slechts aangegeven dat [CT-toepassingen een ondersteunende rol kunnen spelen. en
dat er een technische infrastructuur gerealiseerd moet worden ten behceve van de toepassing van
domotica. Concreet schrijven Dekker en Ross'~5: "Het tcepassen van `woontechnologische voorzieningen'
op het gebied van onder andere alarmering, sociale veiligheidlinbraakpreventie, comfort en
zorg(domotica) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het (langer) zelfstandig wonen. Het [huis kunnen
ontvangen van diensten en zorg zal in de tcekomst voor meer en meer mensen een absolute voorwaarde
zijn om zelfstandig te kunnen wonen:'

4.2.7 Kwantitatieve opgave in Nederland
In de hierboven aangehaalde brief (september 2003) aan de Tweede Kamer~ geven de minister van
VROM en de staatssecre[aris van VWS de woningopgave voor Nederland aan. De kwantificering liegt er
niet om. In 2002 bleek zo'n 39,Sqo van de huishoudens van 55 jaar en ouder behoefte te hebben aan
gewone nultredenwoningen en verzorgd wonen, oftewel 970.000 oudere huishoudens. Onder invloed van
de demografische ontwikkeling en de extramuralisering van de verzorgingssector, gehandicaptenzorg en
GGZ zal de behoefte aanzienlijk stijgen. Voor het jaar 2015 ontstaat er als gevolg hiervan, rekening
houdend met het inlopen van het bestaande kwantitatieve tekort, een opgave aan 395.000 woningen. Als
tussenliggende mijlpaal wordt 2010 genomen. De groei in de periode 2002-2010 van gewone
nul[redenwoningen (156.000) en verzorgd wonen (99.000) wordt in totaal op 255.000 begroot. Op grond
van demografische ontwikkelingen verwacht men dat regionaal gezien de grootste opgaven zich voordoen
in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.

De minister en staatssecretaris stellen dan ook vast dat de benodigde inspanning op de gebieden
nieuwbouw, verbouw, zorgsteunpunten en woningtoewijzing groot is. Beide bewindslieden geven aan dat
niet alleen de fysieke toegankelijkheid van woningen kan bijdragen aan de mogelijkheden om langer
zelfstandig te wonen, maar dat ook de tcepassing van woontechnologische vooaieningen (domotica) in
de woning kan worden aangewend. Niet alleen de geschiktheid van de woning is belangrijk, maar ook een
geschikte woonomgeving. Reekers e.a. ~ komen in hun actieonderzcek in Nuenen tot dezelfde conclusie:
"Omdat wensen en verlangens op het gebied van wonen in hoofdzaak te maken hebben met de beleving
van de woonomgeving en de wijze waarop de woning aangepast kan worden, anticiperend op (dreigende)
fysieke beperkingen, wordt van de gemeente veel aandacht voor een goede woonomgeving verwacht."
Een gcede woonomgeving is een woonomgeving waarbij rekening is gehouden met eventuele
beperkingen en daarui[ voortvloeiende behoeften van de gebruiker, de veiligheid en de behcefte aan de
nabijheid van voorzieningen. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte geldt he[ principe van `design
for all'. Tcegankelijkheid speelt een rol, evenals veiligheid (verkeer, verlichting, sociale veiligheid e.d.)
en de nabijheid van voorzieningen, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, openbaar vervoer, een
bank of postkantoor, welzijnsvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Minister Dekker en staatssecretaris
Ross-Van Dorp streven naar een samenhang in de fysieke en sociale infrastructuur, waarbij ICT-
toepassingen een ondersteunende rol kunnen spelen om optimale leefbaarheid te realiseren.

~5 Dekker, S. en C. Ross (2003, p. 2).
~ Dekker, S. en C. Ross (2003).
~~ Reekers, I. e.a. (2005, p. 36).
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Helaas wordt de behcefte aan domotica niet vertaald in een kwantitatieve opgave. Dit is een gemiste kans.
Een jaar na deze brief verschijnt het Actieplan, waarin Dekker en Rossa~ de behoefte aan
nul[redenwoningen en verzorgd wonen in zelfstandige woningen dikgedtukt als hoofdconclusie herhalen:
"Dit betekent dat ultimo 2009 door nieuwbouw, verbouw en gerichte woningtcewijzing minimaal
255.000 nultredenwoningen extra beschikbaar moeten zijn, waarvan 99.000 in de categorie
verzorgd wonen in zelfstandige woningen."
Het is de bedceling van beide bewindslieden dat de kwantitatieve opgave als `strategic driver' fungeert
voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid op de me[ elkaar samenhangende gebieden wonen, zorg en
welzijn. Dit blijkt onder meer door de gemeente Eindhoven goed opgepakt te zijn.

Singelenberga~ brengt de kwantitatieve opgave wonen en zorg in beeld door de diverse (aanzetten tot)
scenario's van de rapportages in chronologisch verband te plaatsen. Achtereenvolgens verschijnen:

- STAGG-rapport (2000), met kengetallen voor 10.000 inwoners en IWZ-kengtallen (2002) wonen en
zorg. Beide rapportages houden rekening met een snel scenario. Het tempo van de transformatie van
oude voorzieningenstructuren (met andere woorden extramuralisering) zal hoog liggen. Dit
tcekomstscenario gaat er bovendien van tiit dat een flexibele inrich[ing van een nieuwe
woonzorgstructuur op korte termijn mogelijk is.

- Rapport van bureau ABF (2003), dat in opdrach[ van VROM en VWS de behcefte aan wonen, zorg
en welzijn per regio en per gemeente in beeld brengt. Een jaar later voorzien de AAK-kengetallen
(2004) in een update van de IWZ-kengetallen. Met AAK-kengetallen worden de kengetallen van
Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg bedoeld. Op basis van de kengetallen van ABF en
AAK blijkt de extramuralisering in Nederland achter te lopen. In plaats van rekening te houden met
een snel scenario wordt juist een langzaam scenario voorgesteld.

Wat betreft de definitiesa~o nemen ABF en AAK de beleidsbrief `Investeren voor de Toekomst' van de
ministeries van VROM en VWS als uitgangspunt. In de vertaling van landelijke kengetallen naar
richtcijfers voor woongebieden van 10.000 inwoners moet vanzelfsprekend rekening worden gehouden
met correcties voor de lokale situatie. Belangrijk is de hoofdconclusie van Slingenberg: uit recent
materiaal bl~jkt dat de gewenste nieuwe voorzieningenstructuur in het Nederland van 2015 niet gereed zal
zijn. Schols ~~ komt tot dezelfde slotsom als hij de knelpunten in de huisvesting van chronisch zieken
bespreekt: "Zo zijn er in ons land, ondanks de hedendaagse zorgtechnische mogelijkheden en
mogelijkheden op domoticagebied, nog onvoldoende goed voor zorg toegankelijke (aangepaste)
woningen beschikbaar." Wel worden er regionaal en lokaal initiatieven genomen, zoals door de gemeente
Tilburg (zie par. 4.3), de Regiegroe~ Woonservice Eindhoven (zie par. 4.4) of door he[ Platform Ouderen
en Gehandicaptenbeleid Dordrechta Z.

In de voorgaande paragrafen (3.2.3 dm 3.2.9) zijn de belemmerende factoren voor vermaatschappelijking
van zorg uitgewerkt. Ook door Slingelenberg is een aantal redenen voor het achterblijven van
extramuralisering gegeven:

- Toenemende zorgzwaarte in verzorgingshuizen, samenhangend met wachtlijstdruk van
verpleeghuizen (met name veroorzaakt door de in verpleeghuizen groeiende groep dementerenden).

- Voortdurende verandering in wet- en regelgeving leidt tot onzekerheid voor woonzorgaanbieders.
- Gebrek aan geschikte bouwlocaties.
- Woonlastenprobleem voor ouderen met lage inkomens.
- Bij herinrichting speelt het `boekwaardeprobleem' een hoofdrol, da[ wi! zeggen functioneel

verouderde zorggebouwen die nog niet afgeschreven zijn beperken de investeringsmogelijkheden.

aoa Dekker, S. en C. Ross (2004, p. 4).
a~ Slingelenberg,l. (mei 2004).
a~o Slingelenberg,l. (juli 2004).
a~` Schols,l. (2004, p. 43).
aiz L.eden van Platform Ouderen- en Gehandicaptenbeleid Dordrecht ondertekenden op 19 januari 2005 het
`Convenant wonen, zorg en welzijn voor ouderen en gehandicapten in Dordrecht'. De 25 deelnemende partijen
spraken af uitvcering te geven aan het `Actieprogramma wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met een
handicap in Dordrecht'. Zie: http:~Icros.dordrecht.nUdordt?nav-jtwulsHaKnPTuoaBdqaBoaC.
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Ter aanvulling is - in het kader van deze dissertatie - nog een belangrijke reden te ncemen.
Extramuralisering vormt een vrijwel onmogelijke opgave voor solistisch opererende zorgaanbieders. Er is
samenwerking nodig tussen gemeente, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, woningcorporaties, patiënten-
en consumentenverenigingen enz. Doelconvergentie is in een krachtenveld van in[erdependente actoren
een moeizaam proces. Meerpartijensamenwerking kost veel tijd.

4.2.8 Kwantitatieve opgave in Noord-Brabant
Vier jaar eerder dan de datum waarop de beleidsbrief `Investeren in de tcekomst' verscheen, in 1999, gaf
PRVMZ4t3 met het `Veertig steunpuntenplan' een impuls aan de on[wikkeling van kleinschalige projecten
voor wonen met in[ensieve zorg voor ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten in Brabant. De
regeling `Zo thuis mogelijk' bleek in een grote behoefte te voorzien. Met behulp hiervan werd er, in plaats
van voor de geplande 800 mensen met intensieve zorg, voor tussen de 1500 en 2000 mensen in ruim 100
projecten wonen met zorg gerealiseerd. In het programma `Zorg aan de basis' uit 2003 wordt de
inschatting gemaakt dat tot 2010 ongeveer 8000 oudere enlof gehandicapte Brabanders een beroep zullen
doen op kleinschalige projecten wonen en zorg.

Uit PON-cijfers blijkt afbouw van de intramurale capaciteit in Noord-Brabant grote verschillen per sector
te laten zien. Conform landelijke schattingen blijft het aantal verpleeghuisplaatsen ongeveer gelijk en zal
vooral het aantal verzorgingshuisplaatsen drastisch dalen. Het aantal intramurale plaatsen voor
verstandelijk gehandicapten zal met ongeveer een derde afnemen.

Intramuraal 2004 2015
Ve lee huis laatsen 7.800 ~ 7.800
Verzor in shuis laatsen 16.600 6.600
Plaatsen voor verstandelijk
ehandica ten

3.600 2.500

Tabel: Aantal intramurale plaatsen binnen de sectoren verpleeghuis, verzorgingshuis en zorgcentra voor
verstandelijk gehandicapten.
Bron: PON in Sociaal Rapport Brabant 2004 (p. 69)

Bosch en Smetsa'a voerden onderzoek uit in hei kader van de Brabantse Taskforce Wonen-Zorg-Plus om
`Wonen met zorg' voor Noord-Brabant in beeld te brengen. In Noord-Brabant wordt het landelijke
patroon herhaald. De kwantitatieve opgave zorg en wonen met zorg blijkt bijzonder groot te zijn vanwege
demografische veranderingen en extramuralisering. Als door verandetingen in samenstelling van de
bevolking en deïnstitutionalisering uitgegaan wordt van SOqo extramuralisering van verzorgingshuizen,
zijn er 33.100 extra woon- en verblijfsvoorzieningen voor zorgbehoevende ouderen nodig.
Benodigd aantal woningen met zorg uitgesplitst:

- 28.600 voor ouderen met licht tot matig intensieve zorg op afrcep
- 4.500 voor ouderen met duurzaam intensieve zorg
- 700 in de GGZ
- 500 in de verstandelijkgehandicaptensector

Voor het realiseren van deze kwantitatieve opgave is volgens het PON een groot aantal beleidsimpulsen
nodig voor ondersteunende organisaties, voor de gemeente en voor de provincie. Deze aanbevelingen
staan beschreven in het Sociaal Rapport Brabant 2004415.

ai3 PRVMZ (2003).aia Bosch, A. en J. Smets (2004).
a~s provincie Noord-Brabant en PON (red.).
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Ook volgens de provincie Noord-Brabant416 vragen omgevingsontwikkelingen als vergrijzing,
extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg om he[ bouwen van woningen in combinatie met
zorg en welzijn. Voor Noord-Brabant zijn de omgevingsontwikkelingen vertaald in een kwantitatieve en
kwali[atieve opgave. Hierbij wordt de denklijn (oplossingsrichtingen) uit het Actieplan van minister
Dekker en staatssecretaris Ross gevolgd. Per gemeente geven de zogenoemde `basisvariant' en
`plusvariant' een indicatie van de opgaven voor beschermd, verzorgd en geschikt wonen in de periode
2003-2015. De definities van `beschermd wonen', `verzorgd wonen' en `geschikt wonen' staan
beschreven, evenals de omschrijving van basis- en plusvarian[. Hieronder zijn deze omschrijvingen -
zoveel mogelijk in de letterlijke formulering - overgenomen.

Beschermd wonen: woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg. Dat wil zeggen permanente
en intensieve zorg, beschetming en tcezicht. Veelal gaat het om vormen van niet-zelfstandig wonen
dat in verpleeghuizen plaatsvindt, in een deel van de verzorgingshuizen en in kleinschalige vormen
van groepswonen (bijvoorbeeld door dementerende ouderen).

Verzorgd wonen heeft betrekking op woonvonnen waarbij `zorg op afroep' mogelijk is. Zorg op
afroep betreft niet-planbare diensten, waarbij tijd en plaats van tevoren niet bekend zijn. Verzorgd
wonen zijn woonvormen waarbij de mogelijkheid tot het verkrijgen van extramurale verzorging,
verpleging, begeleiding en hotel- en welzijnsdiensten onderdeel uitmaken van het zorgarrangement.
Vaak gaat het om geclusterde vormen van wonen. Verzorgd wonen wordt bijvoorbeeld aangeboden
in verzorgingshuizen, woonzorgcomplexen, aanleunwoningen en in de buurt van zorgsteunpunten
(ook wel aangeduid als woonzorgzones).

Geschikt wonen: in `geschikte woningen' kan iedereen wonen die enige vorm van beperking heeft.
De woning is door de ligging, de mogelijkheden voor begeleiding, door technologische en [CT-
voorzieningen (domotica) of kleine dan wel grote aanpassingen geschikt voor bewoning door
ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische beperkings41. Met behulp van moderne
technieken kan in geschikte woningen het leveren van `zorg op afspraak' worden gefaciliteerd.
Thuiszorg en woonbegeleiding zijn hier voorbeelden van. De grootste dcelgroep voor het `geschikt
wonen' zijn de ouderen. Woningen die vallen onder deze noemer zijn voor het merendeel
nultredenwoningen (alle primaire ruimten bevinden zich gelijkvlcers). Ook `ingrijpend aangepaste
woningen' vallen in deze categorie.

Basisvariant
In de basisvariant worden `autonome groei' en `inhaalslag' opgeteld. Door de bevolkingsgroei en door
veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking - en met name de vergrijzing - grceit ook de
behoefte aan beschetmd, verzorgd en geschikt wonen. Naast deze zogenoemde autonome groei is een
inhaalslag nodig om de huidige tekorten weg te kunnen werken. Bij elkaar levert dit de opgaven volgens
de basisvariant op. In de basisvariant groeit het `beschermd wonen' in Brabant tot 2015 met 4.500
plaatsen. Voor het `verzorgd wonen' zijn zo'n 13.200 woningen nodig. Er zijn 52.000 woningen nodig om
in de behoefte aan `geschikt wonen' te kunnen voorzien.

a~b Provincie Noord-Brabant(2004).
'~~ Provincie Noord-Brabant (2004, p. 3).
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Plusvariant
De opgaven volgens de plusvariant zijn verkregen door aan de basisvariant de effecten van (een
verregaande) extramuralisering van plaatsen in verzorgingshuizen, in de gehandicaptensector en in de
GGZ tce te voegen. Tot 2015 zullen er volgens de plusvariant in totaal 8.900 woningen in de categorie
`verzorgd wonen' en 1900 woningen in de categorie `wonen met diensten' nodig zijn. De opgaven in de
categorie `beschermd wonen' en in `geschikt wonen' zijn gelijk aan die volgens de basisvariant.

Beschermd wonen Verzor d wonen Geschikt wonen
Basisvariant 4.500 13.200 52.000
Plusvariant 4.500 22.100 53.900
Verschil ( lus-basis) - 8.900 1.900

De basisvariant en de plusvarianL een indicatie van de opgaven voor beschermd, verzorgd en geschikt
wonen in Noord-Brabant, 2003-2015. Bron: Provincie Noord-Brabant (2004)

Sterk punt van deze notitie van de provincie Noord-Brabant is dat het verband wordt gelegd met de
kwantitatieve opgave in andere publicaties van de provincie Noord-Brabant en de ministeries VWS en
VROM. Helaas betekent het niet vertalen van de behoefte aan domotica in een kwantitatieve opgave een
gemiste kans. Opgemerkt moet worden dat het vergelijken van de gepresenteerde opgave in de diverse
publicaties moeilijk, zo niet onmogelijk is, omdat niet alleen de gehanteerde tijdsperiode, maar ook de
definiëring en operationalisering van de gebruikte termen verschillen.

Arts en Blauw418 krijgen van de gemeente Veghel en de gemeente Uden opdracht om [er voorbereiding op
de eigen beleidsontwikkeling door beide gemeenten een inventarisatie uit te vceren naar de aard en de
omvang van de dcelgroepen. Het doel is aanbevelingen te dcen voor de uitvcering van beleid op het
gebied van WMO en vermaatschappelijking. Hiervoor wordt de demografische ontwikkeling beschreven
van groepen mensen met een beperking in Veghel en Uden. [n hun uitwerking van vermaatschappelijking
gaan beide auteurs onder meer in op het (aangepast) wonen. Ook deze recente studie laa[ de
mogelijkheden van ICf om mensen met een beperking te ondersteunen bij zelfstandig wonen en
maatschappelijke participatie buiten beschouwing.

In 2005 kan geconstateerd worden dat de door oud-gedeputeeerde Van Nistelrooij met veel elan in gang
gezette Vitaal Grijs-projecten in een tijdsbestek van twee-drie jaar zijn doodgebloed. Noord-Brabant
verlies[ in rap tempo haar koploperspositie op het gebied van oudersteuning van het zelfstandig wonen
door domotica. Positieve uitzonderingen vormen de provincies Gelderland en Overijssel. In 2004 stelt de
provincie Gelderland 800.000 euro ter beschikking om [CT en domotica in woonservicezones te
ontwikkelen. Hiervan is IOqo beschikbaar als bijdrage aan een woonzorgcentrum dat wil innoveren en
daarom een zogenaamde `domotica-scan' laat uitvoeren. Verwacht wordt dat op basis van de rapportage
uit deze scan op directieniveau een woon- en zorgvisie ontwikkeld zal worden en binnen de RvB zicht
ontstaat op de (on)mogelijkheden van ondersteuning door IC'T en domotica. Uit onderzcek in Overijssel
blijkt dat er in de periode 2005-2010 ten mins[e 4800 extra aangepaste en zorgwoningen nodig zijn.
Medio 2004 stelt Gedeputeerde Staten van Overijssel daarom 300.000 euro ter beschikking om zestig
woningen van domoticatcepassingen te voorzien. Alkemade419 meldt in zijn IC'T-nieuwsbrief Wonen,
Zorg en Welzijn dat in 2004 voor 900.000 euro aan aanvragen werd ingediend. Omdat het budget in 2004
ontoereikend bleek, heeft de provincie Overijssel het beschikbare bedrag verhoogd van 300.000 euro in
2004 tot 500.000 euro in 2005. Het dcel is om mensen met een zorgbehoefte in staat te stellen langer [huis
te wonen door in hun woning technisch intelligente voorzieningen aan te brengen, waarmee de zorg in
huis kan worden geleverd. De eerste kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een
verstandelijke beperking zullen in de gemeenten Holten en Deventer gerealiseerd worden.

41e Arts, W. en W. Blauw (2004).
ai9 Alkemade, B. (2005).
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Ter illustratie
Met behulp van de subsidie van drie ton voor domoticatcepassingen (IC"I'-voorzieningen) in
zorgwoningen geeft de provincie Overijssel een signaal. "Met deze subsidieregeling geven wij
uitvoering aan het provinciale Onderhandelingsakkoord, waarin zorg en wonen een belangrijk
aandachtspunt zijn. Met deze impuls kunnen mensen met een zorgbehoefte zelfstandig wonen
en dat willen wij als provincie van harte ondersteunen."

Gedeputeerde G. Ranter, provincie Overijssel, portefeuille Zorg en Participatie
Bron: ID-wijk nieuws week 30-33, 2004

4.2.9 De waardering van het wonen
Een invalitatieve beschrijving van het wonen in Nederland verzorgen Bos en Leveling'p, op basis van 120
uitgebreide interviews. De waardering van verschillende aspecten van woning en woonomgeving blijkt
sterk samen te hangen met leeftijd. Vanzelfsprekend waardeert een student het wonen anders dan een
senior. Voor deze dissertatie is met name de kwalitatieve beschrijving relevant van het wonen en de
woonomgeving van de hoogste leeftijdscategorie en van de leeftijdscategorie die hieraan voorafgaat. In
beide leeftijdsgroepen bevinden zich namelijk ouderen die te maken hebben met of zich voorbereiden op
een leven waarin ook zorg nodig is. Daarom volgt hieronder een weergave van de belangrijkste
bevindingen uit dit onderzoek voor wat betreft de twee hoogste leeftijdscategorieën.

Waardering van verschillende aspecten van het wonen

55 tot 75 jaar
- Een onbeweeglijke grcep: 85qo denkt niet aan verhuizen.
- Lange woonduur, veel herinneringen, sociale levenlnetwerk ligt in de buurt.
- In de verte lcert lichte ongerustheid: is anticiperen op de oude dag nodig?
- Veranderende leefpatronen van nieuwe buurtbewoners leiden tot een gevoel van

ontheemdheid in de 'eigen' buurt: het vertrouwde buurtkarakter verdwijnt.
- Ideaal: levensloopbestendige woning (gelijkvloers en onderhoudsarm).
- Schrikbeeld: de 'echte' seniorenwoning; `géén bejaardenhuis'.
- Verhuizing vaak om luxe redenen enlof om te anticiperen op toekomst alles gelijkvlcers.
- Boven de 70 jaar verhuist meer dan SOqo om gezondheidsredenen.

75f
Nog ó501o woont in een 'gewone' woning.
De fysieke wereld wordt kleiner, daarmee wordt (het vooaieningenniveau in) de directe
woonomgeving steeds belangrijker.
Afbraak van voorzieningen (winkels, pos[kantoor, bank enz.) maakt deze categorie
afhankelijk van anderen.
Enige sociale controle is prettig: het op elkaar letten wordt gewaardeerd.
Nog één keer verhuizen betekent ultieme drempel: het eindsiation.
Zij die wel verhuizen zijn tevreden: een seniorenwoning is veel praktischer.
Feitelijke hinderpaal blijken woonlasten te zijn. Seniorenwoningen zijn gewoonweg erg duur
door de bijkomende kosten. Maaltijdenservice, huismeester, verpleegkundige faciliteiten enz.
bedragen lOqo van het inkomen.
Verhuizing naar een seniorenwoning gebeurt vooral wanneer iemand alleen komt te staan.
De meerderheid in een seniorenwoning voert een eenpersoonshuishouden.
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4.3 Woonzorgservicezones in Tilburg
Vanaf het laatste decennium worden er in Nederland, zowel in de stad als in dorpen op het platteland,
woon(zorg)servicezones ontwikkeld. Op een aantal plaatsen is men hiermee al een eind op weg.
Hieronder worden de ontwikkelingen in Tilburg en Eindhoven uitgewerkt. De visie van de gemeente
Tilburg over woonzorgservicezones staat onder meer beschreven in het rapport `Tilburg Wonen en
welzijn, een zorg minder', in de brochure 'Woonzorgservicezones' en op de website421. Tilburg wil
inspelen op de trend dat nieuwe generaties ouderen steeds meer zelfstandig blijven wonen, in plaats van
naar een verpleeg- of verzorgingshuis te verhuizen, zo geeft mevrouw E. Aarts-Engbers, wethouder van
onder meer zorg en ruimtelijke ordening, aan. Een ontwikkeling die de overheid stimuleert, onder andere
door invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het idee achter de WMO en
woonzorgservicezones is dat velen daardoor niet of pas veel later een beroep op zwaardere zorg doen. De
gemeente Tilburg wil daarom de komende tien jaar in alle buurten binnen woonzorgservicezones een
evenwichtige mix realiseren van wonen, zorg en welzijn.

4.3.1 Aanleiding
Er worden voor de komst van woonzorgservicezones in de gemeente Tilburg verschillende aanleidingen
gencemd (die wij herkennen uit hoofdstuk 3 Omgeving):
- Vermaatschappelijking. De rijksoverheid trekt zich op maatschappelijk vlak steeds meer terug.

Wonen, zorg en welzijn zijn allereerst een eigen verantwoordelijkheid van burgers en op de tweede
plaats van organisaties die verwacht worden een vangnet te vormen.

- Ertramuralisering: Zorgleveranciers bouwen hun intramurale zorgcapaciteit om mensen [e
huisvesten af.

- Vergrijzing. De naoorlogse babyboomers vormen binnenkort de gmotste grcep ouderen waar
Nederland ooit mee te maken heeft gehad.

- Langer zelfstandig wonen. Nieuwe generaties senioren en gehandicapten die zelfstandig willen
blijven wonen in hun eigen omgeving stellen andere eisen aan wonen, zorg en welzijn.

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de WMO worden Welzijnswet, Wet
voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
ineengeschoven. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, onder meer voor een integrale aanpak van wonen,
zorg en welzijn. Deze integrale aanpak is kenmerkend voor het model woonzorgservicezones.

4.3.2 Woonzorgservicezones
Tilburg kiest voor een andere ontwikkeling dan Eindhoven. (De ontwikkeling in de gemeente Eindhoven
zal hierna beschreven worden, in par. 4.4.) De gemeente Tilburg start namelijk de op te zetten
woonzorgservicezones vanuit `nieuwbouw', in tegenstelling tot Eindhoven, waar men drie reeds
bestaande pilotgebieden in de stad aanwijst. De eerste woonzorgservicezone ontwikkelt Tilburg in het
gebied DE Wijk (`DE' wordt met hoofdletters geschreven om het hoge ambitieniveau van de gemeente
Tilburg aan te geven), rond NS-s[ation Reeshof4ZZ. Het gaat om een VINEX-locatie, als vervolg en in
aansluiting op stadsdeel Reeshof (Tilburg-West). Het is de bedoeling DE Wijk een voorbeeldfunctie te
geven.

Een tweede verschil tussen Tilburg en Eindhoven is dat de gemeente Tilburg al in de naamvoering,
woonzorgservicezones, de nadruk legt op `zorg', daar waar Eindhoven spreekt over woonservicezones.
De gemeente Tilburg duidt de inhoud van een woonzorgservicezone als volgt aan: "Een weldoordachte
inrichting van de woonomgeving komt ten goed aan iedereen, in iedere levensfase. Een goede aanpak aan
de basis verkleint of voorkomt de vraag naar kostbare, specifieke voorzieningen. Mensen kunnen blijven
wonen waar ze wonen, omdat hun woning dat tcelaat en omdat het aanbod van welzijn en zorg om hen

421 Beide publicaties zijn te downloaden van de website www.tilbure.nl. In het kader van de dissertaue en naar
aanleiding van een voor te bereiden conferentie is uitgebreid overleg gevcerd met de heer Han te Brummelstroete,
beleidsmedewerker wonen van de gemeente Tilburg.
'22 Zie onder meer de publicatie van Rossum, H. van en B. Jansen (mei 2005), de powerpointpresentatie van
Brummelstroete, H. te (apri12005) en de projectbeschrijving van DE Wijk op www.kcwz.nl.
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heen goed georganiseerd is." Het concept draait om drie elementen: geschikt wonen, welzijnsdiensten en
zorgfuncties. Essentieel is dat de invulling niet exclusief wordt afgestemd op speciale dcelgroepen, maar
dat er sprake is van `design for all'. Volgens Te Brummelstrcete423 is het doel 'de bruikbaarheid te
bevorderen van de gebouwde omgeving, voor een breder gemiddelde van de samenleving'. Een
volwaardige woonzorgservicezone telt een diversiteit van woonvormen, inclusief uiteenlopende
combinaties van wonen met zorg en meerdere locaties van waaruit ondersteuning en service aan alle
bewoners worden geboden. Ter illustratie: van het [cegankelijke en goed bereikbare openbaar vervoer in
de wijk profiteren niet alleen mensen met een functionele beperking, maar ook jonge ouders die met de
kinderwagen de bus in willen om naar het centrum van Tilburg [e gaan. Centraal in het concept van de
woonzorgservicezone staat: wat goed is voor mensen met een zorgvraag is ook goed voor iedereen, wat
gced is voor iedereen voldoet (idealtiter) ook vaak voor mensen met een beperking.

In de praktijk lukt ontwikkeling van woonzorgservicezones het best in nieuwbouwwijken, omdat daar de
belangrijkste voorwaarde, `levensloopbestendige woningen', het meest eenvoudig te realiseren is.
Inpassing van woonzorgservicezones in de bestaande stad is een zaak van langere adem. Er zullen met
name mogelijkheden ontstaan in herstructureringsgebieden en in de bouw van koopwoningen. De
interesse in zogenaamde SIR-huizen bijvoorbeeld blijkt groot [e zijn4za. De Stichting Initiatieven
Realisatie 55-plus Woningbouw werd in de jaren '80 opgericht door drie Eindhovenaren die een huis voor
de tcekomst bedachten voor 55-plussers. Medio 2005 schreven ongeveer 250 senioren uit de gemeente
Tilburg zich in bij de Stichting SIR-55, die zich inzet voor de bouw van SIR-woningen met allerlei
extra's, zoals een tweede slaapkamer op de begane grond, brede deuren voor rolstcelgebruikers,
aanpassingen in de badkamer en een hobbyruimte. Helaas komt men op het gebied van domotica niet veel
verder dan het aanbrengen van lege leidingen voor een eventuele alarminstallatieazs
Verder moet er rekening worden gehouden met het feit dat verpleeg- en verzorgingshuizen gewoon
blijven bestaan en zich zullen vernieuwen. Het is niet zo dat alle ouderen zelfstandig blijven wonen, stelt
wethouder Aarts, ook al is de woonzorgservicezone zelfs geschikt voor iemand die terminaal ziek is.

4.3.3 Voorwaarden voor het ontwikkelen van woonzorgservicezones
Er worden van gemeentezijde randvoorwaarden gencemd: "Met het berekenen van het volume van
benodigde woonvormenazb in combinatie met welzijns-, zorg- en ondersteunin~sfuncties, alsook met het
uitvoeren van het woningbehcefteonderzoek, het opstellen van een woonvisie4z en het onderbouwen met
volumeberekeningen, heeft de gemeente haar huiswerk min of ineer gedaan alvorens met het model van
woonzorgservicezones naar buiten te treden."

Andere voorwaarden die worden genoemd zijn:
- Geschikte huisvesting: levensloopbestendige woningen (de woning is zonder traplopen toegankelijk

voor ouderen enlof bewoners met een lichamelijke beperking) en het opplussen van bestaande
woningen.

- Financiële middelen om de kwaliteit van zorg te handhaven. Wethouder Aarts stelt: "Voor een wijk
als De Blaak geldt dat bewoners misschien vaker op eigen kosten kunnen zorgen voor een goede
woning, zorg en welzijn. Maar voor een wijk als Tilburg-Noord zal de overheid vaker moeten
bijspringen door het opplussen van woningen en het zorgen voor voorzieningen, samen met
woningcorporaties en zorginstellingen."

- Medewerking van organisaties als woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsaanbieders.
- Beschikbaarheid van mantelzorg. Zorg voor zelfstandig wonende ouderen zal in de toekomst voor

een groot deel neerkomen op de schouders van partners, familie, vrienden en bekenden.
- Afstemming van ideeën op alle bewoners van een gebied ( niet alleen op ouderen).

az3 Brummelstroete, H. te (april 2005).
aza Maas, J. (2005).
azs ~e de uitgangspunten waaraan een SIR-woning (bungalow ofappartement) moet voldcen op wwwsir-SS.nI.
aze Voor meer informatie over de woningvoorraad in Tilburg zie www.tilbure.nl.
427 Zie voor het actuele woningbouwbeleid in Tilburg de nota Wonen in Tilburg 2005-2010: www.tilbure.nl.
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Multifunctionele dienstverlening: welzijnsdiensten en ondersteunende vooaieningen, zoals
maaltijdvooaieningen, vervoer, alarmering en ontspanningsactiviteiten, ook in gebouwen die
meerdere functies verwllen, bijvoorbeeld scholen die 's middags en 's avonds niet gebruikt worden.
Ouderen of andere groepen kunnen er op die tijden terecht voor hun activi[eiten.
Meer zorgaanbod dichtbij huis in cirkelgebieden. Hoe groter de straal van de cirkels (150 m., 300
m. of 500 m.) hoe meer services (haal- en brengdiensten) in het gebied mogelijk zijn en hoe meer
doelgrcepen ervan gebruik mceten kunnen maken. In de kleinste cirkels is in ieder geval basiszorg
aanwezig.

4.3.4 Uitwerking van het concept
Om te komen tot een optimale ruimtelijke spreiding en invulling van woonzorservicezones in Tilburg is
de gemeente opgedeeld in 11 lokale woningmarktgebieden, die zorgwldig belegd zijn met
bovengenoemde `cirkelgebieden'. Voor ieder cirkelgebied is bekeken welke functies op het gebied van
wonen, zorg en welzijn momenteel aanwezig zijn en wat het potentieel is van deze functies. Vervolgens is
bepaald welke inwlling of aanwlling nodig is om tot een woonzorgservicezone uit te groeien. Ieder deel
van de gemeente heeft specifieke kwaliteiten, stelt eigen eisen aan de tcekomstige ontwikkeling en zal dus
om een andere aanpak vragen. In de uitwerking staat `design for all' centraal, door expliciet rekening te
houden met basale behoeften van alle bewoners. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de
aanwezigheid van gevarieerde voorzieningen op het gebied van sport, ontspanning en ontmoeting,
gemaksdiensten, medische vooaieningen en in een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Zeker
30 tot 40qo van de aanwezige woningvoorraad is levensloopbestendig of daartoe aanpasbaar.

Het gaat er dus om te bepalen wat er in een wijk nodig is aan:
- woonvormen: normaal, beschut of begeleid wonen. In DE Wijk zal een deel specifieke

zorghuisvesting worden gerealiseerd conform het STAGG-model (63 woningen en
wonen met domotica)
woonzorgcomplexen voor somatische zorg en voor psychogeriatrische zorg
zorgposten, van waanrit uiteenlopende vormen van zorg binnen een bepaalde cirkel georganiseerd
zijn
multifunctionele centra of ac[iviteitencentra, waar een concentratie van voorzieningen op buurt- en
wijkniveau te vinden is
samenwerkingsverbanden tussen aanbieders om te waarborgen dat alle noodzakelijke functies en
producten ook in een gebied aanwezig zijn c.q. blijven

De gemeente Tilburg krijgt in DE Wijk overigens ook te maken met minder gunstige voorwaarden om
haar ambities [e realiseren. Dit houdt verband met gebrekkige grondposities. In de loop van de tijd
verschuift daarom haar eigen rol in he[ proces van directe verantwoordelijkheid naar indirecte. Wat de
gemeente wil bereiken, moet zij via marktpartijen realiseren. Meerpartijensamenwerking blijkt het
sleutelbegrip te zijn. He[ plan wordt namelijk uitgevoerd door partijen, zoals woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Een belangrijke vraag is: Welke partij zal in deze meerpartijensamenwerking als
`trekker' gaan fungeren (zie ook par. 2.5.2)?

Hoewel de woonzorgservicezone een samenhangend aanbod van wonen, zorg en diensten veronderstelt en
daarbij een hoofdrol is weggelegd voor zorgaanbieders en zorgfinanciers, blijven beide aan de zijkant
staan. Van Rossum en Jansen428 stellen de relevante vraag of "het aannemelijk is dat private ontwikkelaars
dergelijke publieke voorzieningen [in een woonzorgservicezone] als eis meenemen of dat je dat eerder
kunt verwachten van de gemeente als on[wikkelaar met bij uits[ek een publieke verantwoordelijkheid".
Concreet denken Van Rossum en Jansen429 dat de reden hiervan ligt "in de lastige domeinkwestie tussen
zorgaanbieders (boven en onder de spoorbaan), die tekenend is voor de huidige concurrentieverhoudingen
in de sec[or, en dat het zorgkantoor vooral de kat uit de boom kijkt. Toch blijkt in de praktijk, dankzij de
inbreng van Amarant [zorgleverancier aan mensen met een verstandelijke beperking], in het centrumdeel

428 Rossum, H. van en B. Jansen (2005, p. 3).
4z9 Rossum, H. van en B. Jansen (2005, p. 8).
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en verspreid over het gehele gebied van DE Wijk een geschikte woonomgeving te ontstaan voor mensen
die afhankelijk zijn van zorg. Vooralsnog gaat dat meer om stenen dan om handen. De komende opgave is
om een tuimtelijk én inhoudelijk aanbod te realiseren van wonen, zorg en welzijn. Want een infrastructuur
zonder de bijbehorende zorg en diensten is als een computer zonder software."

4.3.5 DE Wijk als pilotproject
DE Wijk, waar in de periode dm 2010 circa 3.000 woningen worden gebouwd, maakt deel uit van het
stadsdeel Reeshof. In 2000 is gestart met woningbouw in de deelgebieden Witbrant en Koolhoven. Begin
2005 is ongeveer een kwart van de opgave gerealiseerd. Er moet volgens de plannen een `duurzame wijk'
ontstaan. Het is zaak hieruit gezamenlijk lering te trekken om deze praktische kennis later op de andere
woningmarkt(sub)gebieden te kunnen toepassen.

Een dergelijk woningbouwinitiatief vormt een belangrijke aanjager van woonzorgservicezones. Zoals
aangegeven is, houdt dat meerpartijensamenwerking in. De gemeente Tilburg zal zich samen met
woningcorporaties en partners uit de zorg- en welzijnssector (volgens Te Brummelstrcete circa 30
partijen) buigen over de integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn. Dit vraagt veel overleg en
afstemming. In het convenant tussen de gemeente en de woningcorpora[ies worden hierover afspraken
gemaakt. Ook commerciële marktpartijen, waaronder projectontwikkelaars en elektrotechnische
installatiebureaus voor het toepassen van domotica, zijn relevante partijen in de dialoog om een
volwaardig stelsel van woonzorgservicezones te ontwikkelen, gericht op het bereiken van de
`levensloopbestendige stad'. De gemeente zal - naast het voorzien in (een deel van) de fysieke
randvoorwaarden - de regie op zich nemen door de juiste voorwaarden [e scheppen om andere partijen de
nodige creatieve speelruimte te geven. In de praktijk betekent di[ dat de gemeente per project zorgt voor
een optimale begeleiding van alle partijen bij het invullen en detailleren van de principes van de
woonzorgservicezone. Omdat er veel partijen bij betrokken zijn, is een goede organisatie van essentieel
belang en is intensieve samenwerking een eerste vereiste. Uiteindelijk geven partners van de gemeente
invulling aan het gewenste serviceniveau in de woonzorgservicezones. De gemeente Tilburg nodigt alle
partners ui[ samen op weg te gaan om van `Tilburg een stad in topconditie te maken'.

4.3.6 Succesfactoren voor het ontwikkelen van woonzorgservicezones
Van Rossum en Jansena3o interviewen Te Brummelstroete en va[ten factoren samen die volgens hem
leiden tot succesvolle ontwikkelingen voor wonen, zorg en welzijn in nieuwe uitleggebieden:

- Neem de fysieke infrastructuur als basis en bouw flexibel, zodat de wijk in de tcekomst mee kan
ontwikkelen. De vraag is van tevoren niet helemaal te voorzien.

- Werk niet vanuit een blauwdruk en masterplan, maar vanuit een concept. Te Brummelstrcetea3i
spreekt elders over een `denkraam voor wonen-welzijn-zorgbeleid stadsbreed'. Op deze manier
schept de gemeente als regisseur ruimte om op onverwachte zaken te reageren. De gemeente kan
aan partijen geen afspraken opleggen. Bovendien wil de gemeente dat nie[. Kies voor een
pragmatische aanpak, waarin kleine stappen worden gezet en kansen worden gegrepen.

- Werken aan wonen en zorg kan een katalysator zijn voor ontwikkeling van de wijk als geheel. Zoek
naar samenhang met andere sectoren als onderwijs, midden- en kleinbedrijf (bijv. horeca).

- Breng partijen samen die iets willen en zorg voor voldoende kritische massa voor de opgave. De
gemeente neemt niet overal het ini[iatief, maar geeft vooral richting en vraagt de visie en inzet van
partijen die zaken concreet in gaan vullen.

- Omstandigheden moeten meewerken. In De Knoop werkte bijvoorbeeld een vastgoedontwikkelaar
als vliegwiel voor de ontwikkeling.

- Politiek commitment van het college van b. en w. is belangrijk, evenals samenhang in optreden.
Ruimtelijke ordening en zorg zijn ondergebracht bij één wethouder. Het college is voor de
ontwikkeling van De Knoop een intentieovereenkomst met de corporatie aangegaan.

aso Rossum, H. van en B. Jansen (2005, p. 7).
a3i Brummelstoete, H. te (apri12005).
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4.3.7 Centrale thema's binnen woonzorgservicezones
In aansluiting op de hierboven beschreven succesfactoren noemt sleutelpersoon Te Brummelstrcete in een
interview met Vermeulen432 een aantal hoofdthema's binnen de ontwikkeling van een
woonzorgservicezone in Tilburg:

- Formuleer geleerde lessen en vertaal deze. Een van de doelen van het pilotproject DE Wijk is het
trekken van lessen ui[ de ontwikkeling van een woonzorgservicezone in een VINEX-locatie. Het is
belangrijk om de lessen door te vertalen naar herstruciureringsgebieden en bestaande bouwwijken
in de 11 woningmarkt(sub)gebieden in de rest van de stad.

- Beschouw het proces om woonzorgservicezones te ontwikkelen als meerpartijensamenwerking en
werk als gemeente met name de regierol uit.

- Haak als gemeente aan bij lokale ontwikkelingen, c.q. maak gebruik van trekkers. Voorbeelden:
Amarant wil een 24-uurspost ontwikkelen; een projectontwikkelaar wil een kan[orenprogramma
realiseren; een Rabobank wil maatschappelijk ondernemen; er bestaan historische combinaties van
woningcorporaties en zorgleveranciers (WonenBreburg met Thebe; TBV-wonen met Zorgcentrum-
Zuid), die in het verleden al vaker samenwerkten.

- Houd rekening met psychosociale en communicatieve aspecten, die een belangrijke rol spelen bij
gebruikers rond het waarderen van ICT in DE Wijk in het algemeen en domotica in de woningl
woonomgeving in het bijzonder. Hce is enerzijds de communicatie op een bepaald mazktsegment te
richten en wordt anderzijds breed gecommuniceerd in verband met `design for all'?

- Stel gezamenlijk een `Top-10 van maatregelen voor levensloopbestendigheid' op. Denk aan
bouwkundige en financiële maatregelen, opplussen, het goedkoop aanbieden van domotica (ook
wel het `Gammapakket' genoemd, naar de gelijknamige bouwmarkt), het introduceren van ICT in
de wijk enz.

- Ontwikkel expertisecentra voor somatiek en psychogeriatrie met extramurale uitstraling. Sluit aan
bij woonzorgcentra, die op basis van visie enerzijds intramuraal vernieuwing doorvoeren ('t Laar,
Koningsvoorde) en anderzijds diensten in de wijk verlenen (bijvoorbeeld door het restaurant open te
s[ellen voor wijkbewoners, een kinderdagverblijf voor opvang van kinderen uit de wijk huisvesting
te bieden, ook voor wijkbewoners toegankelijke muziekuitvoeringen te presenteren in de centrale
tuimte enz.).

Tot zover de beschrijving van de ontwikkeling van een woonzorgservicezone in de gemeente Tilburg. In
de volgende paragraaf komt de ontwikkeling van woonservicezones in Eindhoven aan bod, die van belang
is voor een beter begrip van de resultaten uit het vooronderzoek (par. 8.2) en de beschrijving van de
tweede case in paragraaf 8.3 F.igen huis en techniek.

4.4 Woonservice Eindhoven
In Noord-Brabant is de kwantitatieve opgave, vergeleken met de andere provincies, het grootst. Regionale
vergelijking van de vier Brabants zorgregio's (West, Midden, Noordoost en Zuidoost) laat zien dat
Zuidoost-Brabant, met betrekking tot gewone nultredenwoníngen en verzorgd wonen relatief de grootste
opgave kent. De noodzaak tot het ondememen van actie in Zuidoost-Brabant is dus sterk aanwezig.
Binnen deze regio is reeds het nodige gedaan. In Eindhoven werken zorgaanbieders, gemeente, provincie
en zorgvragers samen aan verbetering van wonen, zorg en welzijn in te ontwikkelen woonservicezones433
De mens met zijn of haaz behoeften staat hierin centraal. Er is een Regiegroep Woonservicezones
Eindhoven opgericht.

Voor[bouwend op onder meer de regiovisies is:
samenwerking gerealiseerd binnen de Regiegroep Woonservice Eindhoven
een visie geconcretiseerd in het model Woonservice Eindhoven

"32 Interview met de heer Han te Brummelstrcete, beleidsmedewerker wonen gemeente Tilburg, door Jan
Vermeulen, d.d. t4 juli 2005.
473 Zie www.woonserviceeindhoven.nl.
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een actieprogramma opgesteld met concrete projecten op basisdomeinen, dat loopt binnen drie
pilotzones (Oud-Gestel, Oud-Woensel en De Tempel)
`ICT 8z Woonservice' tot één van de vier stedelijke programmapun[en bencemd op de gelijknamige
conferentiea~a. Bovendien zal gecodrdineerde gemeentelijke inzet plaatsvinden op het thema `Wonen
met zorg' .

4.4.1 Uitbouw van extramurale zorg
In Eindhoven is door de GGD in samenwerking met het Zor~kantoor Zuidoost-Brabant de prognose in de
zorg van verpleeghuis en verzorgingshuis in beeld gebrachta3

2001 2006 2010
Aanbod Vraa Tekort Aanbod Vraa Tekort Aanbod Vraa Tekort

Verpleeghuiszorg
(totaal)

991 1103 -112 1157 1196 -39 1157 1295 -138

Psychogeriatrie 521 620 -99 677 672 5 677 728 -51

Somatiek 470 483 -13 480 524 -44 480 567 -87

Verzorgingshuiszorg
(totaal)

1747 2357 -610 ]967 2556 -589 1967 2768 -801

[ntramuraal 1747 2357 -610 831 831 - 831 831 -

Extramuraal - - - 1136 1725 -589 1136 1937 -801

Tabel: Prognose zorg van verpleeghuis en verzorgingshuis in Eindhoven
Bron: Zorgkan[oor Zuidoost-Brabant, `indicatie op basis van werkelijkheid', januari 2003

In Eindhoven wordt de komende jaren capaciteitswijziging verwacht. Zo wordt het aantal
verpleeghuisplaatsen met 166 uitgebreid in de periode tlm 2006 (zie tabel: 1157 minus 991 geeft 166
verpleeghuisplaatsen). Het aantal intramurale verzorgingshuisplaatsen wordt met 916 vemunderd (zie
tabel: 1747 minus 831 is 916 verzorgingshuisplaatsen). Daar staat tegenover dat het aantal extramurale
plaatsen met I 136 wordt uitgebreid. Behalve de extramurale uitbreiding wordt ook in de thuiszorg het
aanbod verruimd door het contracteren van nieuwe zorgaanbieders. Een eerste blik op bovenstaande
ontwikkeling maakt de trend tot extramuralisering duidelijk. Het aanta] intramurale plaatsen neemt af en
er komen extramuraal meer plaatsen beschikbaar. Voor de perioden 2006 en 2010 is er naar verwachting
intramuraal geen tekort meer.
Voor de perioden 2006 en 2010 vindt er geen extra aanpassing plaats van het aantal extramurale plaatsen.
Hierdoor neemt in dit segment het tekort toe. De extramurale zorg zal op een andere wijze moeten worden
ingevuld. Hierin zullen de in ontwikkeling zijnde woonzorgzones kunnen voorzien.

Steeds meer verzorgingshuizen transformeren naar zogenaamde multifunctionele centra met uitstraling
naar de wijk. Integrale wijkzorg door teams van regionale expertisecentra in woonzorgzones werd ook
door PRVMZa36 geadviseerd als oplossingsrichting. In Eindhoven werkt de Regiegroep Woonservice het
hiervoor opgestelde model uit.

a~a De Conferentie Woonservice Eindhoven en ICT vond vrijdag 8 oktober 2004 plaats in het stadhuis van
Eindhoven.
ass GGD Eindhoven (2003).
a~ PRVMZ (2004, p. 6).
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4.4.2 Woonservicezones
Veranderingen in de omgeving zorgen voor een voortdurend veranderend aanbod op de zorgbehoefte van
mensen. Ook in Eindhoven is veel dynamiek aanwezig op de markt van wonen, zorg en welzijn. De bij
woonservicezones betrokken partijen willen in Eindhoven komen tot een optimale balans.
Een dergelijk samenwerkingsproces vraagt een lange adem. In 1997 is een proces in gang gezet door
diverse partijen (zorgvragers, zorgaanbieders, gemeente, zorgkantoor en later de woningcorporaties) om te
komen tot een meer samenhangend beleid op het gebied van verpleging, verzorging (VBzV) en de
aangrenzende terreinen wonen en welzijn. In 2001 zijn de doelen voor de regiovisie VBrV verwoord in het
beleidsplan 'Regiovisie Verpleging 8z Verzorging subregio Eindhoven'. Vanuit de gezamenlijke visie op
zorg zijn programma's geschreven en zijn programmaleiders benoemd uit de geledingen van de diverse
partijen, met de GGD in de functie van algemeen projectleider. Er ontstond behcefte aan een
overkoepelend concep[. De regiovisie Verpleging en Verzorging (VBLV) van subregio Eindhoven is
daarom vertaald naar `Woonservicezones'. Er vond dcelconvergentie plaats. Het gemeenschappelijke doel
is mensen met een langdurige zorgvraag keuzemogelijkheden te bieden, die hen in staat stellen om zo lang
mogelijk de regie over het eigen leven te blijven voeren in de eigen woning, in de vertrouwde
woonomgeving of wijk. Op twee drukbezochte werkconferenties ( november 2002 en april 2003) werd
verbreding van het draagvlak verkregen om Woonservicezones in Eindhoven te realiseren.

4.4.2.1 Concept
De kern van Woonservicezones is het ontwikkelen van een samenhangend aanbod op het terrein van
wonen, zorg en welzijn binnen wijken. Als een wijk voor alle bewoners aantrekkelijk is, hebben daar
kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een functionele beperking, baat bij. Binnen een wijk
wordt aan twee belangrijke zaken aandacht besteed: enerzijds aan sociale cohesie en anderzijds aan een
adequaat aanbod van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn en mogelijkheden voor
wijkbewoners om diensten in te schakelen die zij nodig achten. Mensen houden op deze manier zo lang
als dat kan de regie over hun eigen woon- en leefsituatie.

Voor Eindhoven betekent dat volgens de Regiegroep437 een mix van:
- aanpasbare woningen in levensloopbestendíge wijken
- een sociaal veilige en verkeersveilige omgeving en een toegankelijke openbare ruimte
- woonzorgcomplexen met 24-uurszorg en een functie voor de wijk
- gezondheidszorgaanbod; preventieve zorg, jeugdzorg en eerstelijnszorg
- thuiszorg
- informele zorg, zoals mantelzorg en burenhulp
- voorzieningen zoals winkels, postkantoor, vrijetijdsaccommodaties en scholen
- bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer
- een informatie- en activitei[encentrum en een 24-uurszorgsteunpunt
- services zoals maaltijden, klussendienst, hulp in huis en oppas

Om het draagvlak te verbreden, zijn bij de concrete uitwerking door de Regiegroep Woonservicezones
Eindhoven vele partners in de stad betrokken.

4.4.2.2 Model
Het uitgangspunt voor Woonservicezones Eindhoven is het STAGG-model. Centraal in een wijk met ca.
10.000 inwoners staat een multifunctioneel zorgkruispunt. Het 24 uurszorgkruispunt is zodanig gekozen
dat de meest zorgbehoevende mensen binnen een cirkel van 200 meter rond het zorgkruispunt wonen. In
Eindhoven wordt het STAGG-model in de VINEX-locatie Meerhoven gerealiseerd.
Er is besloten flexibel met het STAGG-model om te gaan door het als werkmodel te beschouwen, dat op
locatie wordt ingekleurd op basis van wat er speelt in een wijk. Zoals eerder aangegeven is het STAGG-
model ook eenvoudiger toepasbaar in nieuwbouwlocaties (vergelijk Meerhoven) dan in bestaande wijken.
De con[ext van een wijk is namelijk belangrijk, bijvoorbeeld voor het bepalen van de gebiedsgrootte. Het

a3~ GGD Eindhoven (2003. p. 5).
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gaat er de plannenmakers om een keuze te maken die in de wijk als `logisch' ervaren word[.
Behoefteonderzoek in de gemeente Eindhoven geeft aan dat de vraag naar woningen met speciale
aanpassingen voor ouderen en~of gehandicapten in de nabije toekomst zal stijgen. Ook is duidelijk dat
bewoners zo lang mogelijk in de eigen buurt willen blijven wonen.

In het mode] van woonservicezones staat de mens met zijtt~haar (zorg)behoeften cen[raal. Vanuit dit
perspectief worden vier `basisdomeinen' gehanteerd: woning, woonomgeving, welbevinden
en zorg. Deze domeinen kunnen niet los van elkaar gezien worden, maar vloeien in elkaar over. De
bewoner geeft zelf aan op welke van de vier domeinen hij of zij ondersteuning nodig heeft. Voor elk van
de vier domeinen kunnen criteria worden opgesteld. Met behulp van deze criteria worden
woonservicezones vormgegeven. Begin 2004 wordt hiervoor een wijkscan ontwikkeld. Met de wijkscan
beoordeelt een beleidsfunctionaris die goed op de hoogte is van de wijksituatie straks de wijk. Plantingaass
beschrijft een aantal vragen. Zijn er voldoende (aangepaste) woningen voor mensen met beperkingen?
Kunnen zij gemakkelijk de winkels en de huisarts bereiken? Is er voldoende te beleven in de wijk?
Kor[om, hoe staat de wijk ervoor als bewoners daar zo lang mogelijk willen blijven wonen? Er worden
nog twee andere hulpmiddelen ontwikkeld. Het doel is om via een checklist de mening van hulpverleners
en van wijkbewoners in kaart te brengen. De gemeente kan met informatie voortkomende uit deze drie
bronnen (wijkscan, checklist en raadpleging van wijkbewoners) beleid ontwikkelen.

4.4.2.3 Aanpak
Als er vervolgens gekeken wordt naar de aanpak kan men drie onderdelen onderscheiden:

1. Werken met het keurmerk Woonservicezones Eindhoven. Met behulp van criteria, opgesteld voor
de vier domeinen in het model, zal een keurmerk worden ontwikkeld.

2. Pilo[zones met uitstraling naar de s[ad. Uiteindelijk wil men toe naar woonservicezones in de gehele
stad Eindhoven. Begonnen wordt met de keuze voor drie pilotzones. Het gaa[ om de gebieden
Woensel-Noord, Woensel-Zuid en Gestel. Deze gebieden ontwikkelen zich tot woonservicezone en
genereren ervaringen en lessen voor de rest van Eindhoven.

3. Stedelijke advies- en ondersteuningsfunctie. Er wordt een projectleider aanges[eld, te weten de
GGD Eindhoven, die tevens een adviserende en ondersteunende functie heeft en betrokken is bij
kansrijke ontwikkelingen voor woonservicezones.

De Regiegroep `Woonservicezones Eindhoven' functioneert als stuurgroep en geeft het kader aan. Ze
delegeert de uitvoering naar de stedelijke projectleider. De Regiegroep heeft een aantal belangrijke
functies. Ze toetst en bewaakt de voortgang van de uitvoering. Zo nodig stelt zij het plan van aanpak bij.
Ze bewaakt de communica[ie tussen de Regiegroep met achterbannen en andere betrokken organisaties.

In de Regiegroep `Woonservicezones Eindhoven' participeren, onder voorzitterschap van wethouder
mevrouw J. Kuppens, vertegenwoordigers van:

zorgvragers
zorgaanbieders
welzijnsaanbieders
woningcorporaties
zorgkantoor
gemeentelijke diensten
provincie Noord-Brabant

De keuze voor een bottom-up benadering is essentieel in de aanpak in Eindhoven. Men wil via
interactieve beleidsvorming komen tot lokaal integraal sociaal beleid op de gebieden wonen, zorg en
welzijn. Alle betrokken partijen vervullen een eigen rol en ontwikkelen vanuit hun perspec[ief voorstellen
ten aanzien van aanpak en verbeteringen in het eigen woon- of werkgebied. Het model is in een
interviewronde en op twee conferenties uitgewerkt in: `Visie 8r Plan van aanpak 2003-2006'.

a3a plantinga, K. (2004, p. 9-]0).
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4.4.2.4 Resultaten
Er is een plan van aanpak opges[eld bestaande uit:

- actieprogramma's pilotzones
- stedelijke adviesfunctie
- hanteren van het keurmerk

Voor deze planning wordt het tijdsbestek 2004-2006 gehanteerd. Later zal worden nagegaan in hoeverre
deze planning gerealiseerd wordt, waar men mee bezig is en wat men in de tcekomst nog gaat dcen.

In deze opzet is nog weinig aandacht besteed aan de strategische rol van ICT. Gebieden geschikt voor
facilitering me[ ICT zijn:

- elektronische informatie- en communicatievoorzieningen
- domotica
- telemedicine
- beeld-spraaktoepassingen

In de zogenaamde `Webwoningen' zullen mogelijkheden ontstaan voor dergelijke IC'f-toepassingen.

4.4.3 Webwoningen
In de wijk Tongelre, binnen Kenniswijk Eindhoven, staan in de Vlinderbuurt vier `Vlindertlats'.
Bewoners van deze flats hebben de mogelijkheid tot breedbandaansluiting en het laten aanbrengen van
uitgebreide domoticavoorzieningen. Er is bovendien een hightech demonstratiewoning ingericht.
In het vooronderzcek vond een rondleiding plaats in de demowoning en is de heer Aelbers als
verantwoordelijk innovatiemanager uitgebreid geïnterviewda39. Tijdens het interview is gereflecteerd op
de mogelijkheden die breedbandintemet geeft aan de Eindhovense bewoners van de Webwoningenaao.

In Kenniswijk Eindhoven zijn ongeveer 1200 glasvezelaansluitingen. De Webwoningen zijn in het bezit
van twee woningcorporaties: Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL) en woningstichting SWS. Beide
corporaties zijn eind 2003 betrokken in een fusietraject. Van de bewoners van de 360 woningen die een
aansluiting hebben via HHvUSWS heeft 3001o een abonnement genomen op breedbandinternet. Meer
aansluitingen zijn momenteel niet mogelijk vanwege beperkte capaciteit. Aelbers verwacht dat ongeveer
60qo van de huurders behcefte zal hebben aan een glasvezelaansluiting met een prijs van ca. 25 euro per
maand. De Webwoning heeft een glasvezelaansluiting. Deze demowoning is leeg gelaten en ingericht met
allerlei nieuwe toepassingen op het gebied van domotica.

vi~f'thema's
In de Webwoning is een unieke combinatie te zien van domotica en breedbandinternet. Er kan worden
bekeken hce verschillende systemen op het gebied van domotica kunnen worden geïntegreerd in een
totaalpakket. Ook wordt duidelijk hce een gewenst pakket modulair kan worden opgebouwd, afgestemd
op de eisen en wensen van de gebruiker(s).
Vijf thema's worden belicht:

- veiligheid
- zorg
- gemak
- energie
- breedbandintemet

Fiber to the home
Naast alle domo[ica is de Webwoning ook voorzien van `fiber to the home'. Bedceld wordt een
glasvezelaansluiting die 100 MB symmetrische datacommunicatie kan realiseren. Met deze infrastructuur
gaat het verzenden en ontvangen van informatie vele malen sneller dan met de huidige
breedbandinstellingen als bijvoorbeeld ADSL of vergelijkbare technieken.

a39 Vermeulen, J. en A. Kools, d.d. 12 december 2003.
aao Zie www.hhvl.nl.
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Glasvezel biedt nieuwe communicatiemogelijkheden met de bewoners van de woning. Ze kan gezien
worden als hét medium om een op een met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld om het sociale netwerk
uit [e breiden of op het gebied van zorg. Hiermee kunnen instellingen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn maa[werk leveren om optimaal in te spelen op de behceften van de consument. In een
glasvezelnetwerk kunnen zowel consumen[en ais leveranciers van verschillende diensten communiceren.
Lokaal verkeer wordt hierdoor vereenvoudigd en contacten in de regio verlopen sneller. Consumenten
kunnen eenvoudig en snel in contact treden met bijvoorbeeld een zorginstelling of een
woningbouwcorporatie.

Vraaggericht werken
De interesse van HHVUSWS ligt vooral op de gebieden zorg, veiligheid, water- en energiemanagement
en comfort. De laatste drie gebieden (veiligheid, water en energie, en comfort) sluiten aan bij huisvesting,
de kerncompetentie van een woningbouwcorporatie. 'Zorg' is belangrijk, omdat een groot deel van de
huurders ouder is dan 55 jaar. Gestreefd wordt naar koppeling van het perspectief van de gebruikers aan
dat van de woningbouwcorporatie. Om aan de behoeften van haar huurders tegemoet te komen, biedt de
woningbouwcorporatie een pakket met domoticamogelijkheden aan. Bewoners maken hun keuze en de
woningbouwcorporatie installeert vervolgens deze toepassingen binnen een aanlegpetiode van twee
weken bij de mensen thuis. Voorheen konden deze domoticamogelijkheden alleen verkregen worden na
het doorlopen van een bureaucratisch traject, met bijbehorende papieren rompslomp, binnen de WVG.
Door beter aan te sluiten bij de behoeften van de consument is de regeling aanmerkelijk vereenvoudigd en
in korte tijd gerealiseerd.

Nieuwe mogelijkheden
Ook bestaat er een spraakverbinding met een zorginstelling, die kan worden uitgebreid tot een beeld-
spraakverbinding zoals in VieDome (Aalst-Waalre). Omdat er glasvezel aanwezig is, hoeven er geen
nieuwe leidingen gelegd te worden.

Goede communicatie
Er blijkt volgens Aelbers onder de bewoners van de 360 Vlinderflats nog niet veel belangstelling [e zijn
voor domotica~'. Om modeme technieken onder de aandacht van de mensen te brengen is volgens
Aelbers een `noodzaak' nodig. Dezelfde conclusie wordt getrokken tijdens het vooronderzcek in twee
focusgrcepen en wordt in het interview met de heer Baltler bevestigd.
Aelbers is van mening dat het een goede zaak is aan te sluiten bij het werk van een (zorg)intermediair,
bijvoorbeeld van de thuiszorg, die ter plekke de zorgvraag en het gewenste zorgaanbod beoordeelt. De
zorgconsulent kan cliënten op het juiste moment en op de juiste wijze infotmeren over mogelijkheden van
ICT-toepassingen om de kwaliteit van leven te verhogen, die passen bij de eigen leefsi[uatie. Andere
manieren om de belangstelling voor domotica te verhogen zijn het modulair aanbieden en het verlagen
van de aanschaf- en servicekosten. Essentieel is volgens Aelbers de communicatie met de (toekomstige)
gebruiker(s) tijdens het hele traject.

4.5 Samenvatting
Door de Nederlandse overheid worden vergrijzing en extramuralisering als belangrijkste
omgevingsveranderingen gezien. Hieruit vloeit een kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn
voort. In het Actieplan wonen en zorg 2004 t~m 2006formuleren minister Dekker en staatssecretaris Ross
op nationaal niveau deze kwantitatieve opgave. Het STAGG-model biedt mogelijkheden om voor gebieden
van ca 10.000 inwoners een samenhangend ciricuit van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen te
ontwikkelen. Het STAGG-model kan gemeenten hiervoor het denkkader bieden. Recente kengetallen
duiden in Nederland op een achterlopende extramuralisering. Vanzelfsprekend moet daarbij wel rekening
gehouden worden met lokale verschillen. Landelijke gegevens over de behoefte aannultredenwoningen en
aan verzorgd wonen zijn in Noord-Brabant vertaald naargemeentelijk niveau. Helaas geldt dat niet voor

~' Dezelfde conclusie trekt mevrouw A. Habers, beleidsmedewerker wonen en zorg van TBV Wonen als zij in een
interview met J. Vermeulen de evaluatie bespreekt van het Domotica Kenniscentrum Tilburg. Zie voor meer
informatie ook de beschrijving onder Internetbronnen achterin deze dissertatie.
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de behoefte aan domotica. In Zuidoost-Brabant is de opgave met betrekking tot nultredenwoningen en
verzorgd wonen groot te noemen. De Regiegroep Woonservicezones Eindhoven besluit te werken volgens
het STAGG-model. Er wordt door de Regiegroep een visie geformu[eerd, een model uitgewerkt en
actieprogramma's opgesteld voor drie pilotzones. In een van de appartementen van de 360 Vlinderflats in
Eindhoven richt woningcorporatie HHvUSWS een Webwoning in, waar alle moderne technieken die
breedbandinternet aan gebruikers geeft gedemonstreerd kunnen worden. Geconstateerd wordt dat slechts
weinig bewoners van de Vlinderflats óehoefte hebben aan domotica.
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Deze disserta[ie bestaat uit drie delen. Omwille van de leesbaarheid zal ieder deel worden afgesloten met
een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. In deel I is het kader gepresenteerd. Nog
maar één generatie geleden gingen mensen als zij ouder werden naar een verzorgingshuis en als zij
verpleging nodig hadden naar een verpleeghuis. Hierin heeft een grote omslag plaatsgevonden. Stan.punt
van deze dissertatie vormt de breed gesignaleerde behoefte van mensen om zelfstandig [e blijven wonen
en maatschappelijk te participeren, ook als zij ouder worden en~of inet beperkingen te maken krijgen. ICT
kan hen daarbij helpen. Een belangrijke vraag is: hoe? In de probleemstelling staan daarom subvragen
geformuleerd op drie gebieden: 'Behoefte-inventarisatie'; `ICT als enabler' en
`Meerpartijensamenwerking' .

Na oriëntatie op de probleemstelling lijkt de meest aangewezen aanpak een combinatie te zijn van
literatuur- en actieonderzoek. Gestart wordt met literatuuronderzoek om zicht te krijgen op de
belangrijkste omgevingsontwikkelingen. Omdat wordt geconstateerd dat er op lokaal niveau in de
visieontwikkeling op de met elkaar samenhangende gebieden wonen-zorg-welzijn grote behoefte bestaat
aan een `model' en aan concretisering van de `kwantitatieve opgave' wordt gezocht naar gemeenten die
de overstap maken van theorie naar praktijk. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er onder
meer in Tilburg en Eindhoven met behulp van het STAGG-model belangrijke stappen zijn gezet in het
ontwikkelingsproces van woon(zorg)servicezones. Vervolgens is dit ontwikkelingsproces op basis van
expertinterviews met hierbij betrokken sieutelfiguren beschreven. Hieronder volgen de belangrijkste
conclusies en aanbevelingen uit hoofdstuk 3, waarin relevante omgevingsontwikkelingen zijn uitgewerkt
en hoofdstuk 4, waarin is aangegeven hoe Tilburg en Eindhoven de gang maken van model naar praktijk.

5.1 Conclusies en aanbevelingen
In hoofdstuk 3 staan vier omgevingsontwikkelingen beschreven. Uit de resultaten van het
literatuuronderzoek zijn per ontwikkeling conclusies te trekken en kunnen aanbevelingen gegeven
worden.

5.1.1 Vermaatschappelijking van zorg
Met vermaatschappelijking van zorg wordt bedoeld dat mensen met een zorgvraag zo gewoon mogelijk
(blijven) deelnemen aan de samenleving en wonen in de wijk. Het betreft een tweeledig proces.
Aanvankelijk wordt vermaatschappelijking van zorg op een smalle manier gedefinieerd als
`extramuralisering', door zorgaanbieders vertaald in het `scheiden van wonen en zorg'. De omslag van
intra- naar extramuralisering vond in Nederland plaats in de jaren tachtig. In eerste instantie ligt het
initiatief bij de zorgaanbieders. Het instituut geeft als het ware zijn bewoners (die daartce in staat zijn)
terug aan de samenleving. Geleidelijk aan kiest ook een steeds groter wordend aantal mensen voor langer
zelfstandig wonen en wordt opname in een intramurale zorgvoorziening meer en meer gezien als een niet
te vermijden beslissing, die (vaak met intensieve ondersteuning door man[elzorgers) zo lang mogelijk
word[ ui[gesteld. In de bredere definitie van vermaatschappelijking van zorg zijn volwaardig burgerschap
en de hiervoor benodigde voorzieningen belangrijke uitgangspunten geworden. Het beginsel is: `regulier
wat kan, specifiek wat mcet'.

- Van verzorgingsstaat naar civil society
Na de Tweede Wereldoorlog komt in Nederland de verzorgingsstaat op. Rond de eeuwwisseling treedt de
overheid terug en vindt een omslag naar civil society plaats. Lokaal wordt vermaatschappelijking van zorg
in veel gemeenten het speerpunt van het sociaal beleid.

- Zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie
Mensen met een zorgbehcefte willen, ondersteund door hun sociale ne[werk met mantelzorgers in de
hoofdrol, zo lang mogelijk zelfstandig leven en optimaal deel blijven nemen aan de maatschappij.
Essentieel is integratie in de eigen buurt en juist dit proces blijkt vaak mceizaam te verlopen.
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- Er is een integrale aanpak nodig
Mensen, ook mensen met een beperking, kunnen langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen huis,
straat en wijk op voorwaarde dat in hun woonomgeving het vereiste voorzieningenniveau beschikbaar is.
Vermaatschappelijking van zorg vraagt om een integrale aanpak op de gebieden wonen, welzijn, zorg,
educatie, arbeid, vrijetijdsbesteding en mobiliteit. Een integrale aanpak gebaseerd op `vraagsturing' en
`meerpartijensamenwerking', met lokaal de gemeente in de rol van regisseur, opdat de behceften van
zelfstandig wonende burgers het uitgangspunt vormen voor een door meerdere partners geboden
servicepakket op maat. Het dcel is ouderen en zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling van een
samenhangend beleid voor wonen, zorg en welzijn. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat woningcorporaties
zullen zorgen voor voldoende aangepaste woningen. Van thuiszorgorganisaties wordt gevraagd dat zij
doen wat hun naam belooft, namelijk de gewenste zorg thuis leveren op een tijdstip en een wijze die de
cliënten aangeven. Maatschappelijke participatie houdt een groot aantal welzijnsaspecten in. Op dit
gebied wordt een grote bijdrage van vrijwilligers verwacht.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling is om met behulp van toegepast onderzoek bovenstaande tendensen op het
gebied van vermaatschappelijking te beschrijven om antwoorden [e vinden op concrete vragen die in de
praktijk leven. Wat betekent vermaatschappelijking van zorg voor de diverse dcelgroepen in de praktijk
van alledag? Hce is de kwaliteit van leven voor mensen met een zorgbehoefte die zelfstandig blijven
wonen? Hce ligt dat voor hun mantelzorgers? Aan welke wijkvoorzieningen bestaat behoefte?

5.1.2 Demografische ontwikkelingen
Naast vermaatschappelijking van zorg is vergrijzing de `strategic driver' van het ouderenbeleid c.q. he[
zorgbeleid. Met behulp van literatuuronderzoek wordt deze ontwikkeling in beeld gebracht vanuit
verschillende perspectieven. Het dcel is zicht te krijgen op vergrijzing in Europa, Nederland, Noord-
Brabant en Eindhoven.

- Noord-Brabant vergrijst in hoog tempo
Hoewel vergrijzing, ontgrcening en verkleuring zich in heel Europa afspelen, behoort Noord-Brabant tot
de snelst vergrijzende regio's in Europa. Het karakteristieke van het vergrijzingsproces in Noord-Brabant
is dat het tempo van de vergrijzing in de komende decennia hoger zal zijn dan in andere Nederlandse
provincies. In de periode 2003-2015 zal in Noord-Brabant het aantal 55-plussers met 30qo tcenemen
(toename in Nederland: 2óqo) en het aantal 75-plussers zal met 3ó010 [oenemen ( tcename in Nederland:
17~c).

- Er treden veranderingen op in de zorgvraag
De vergrijzing, met name het stijgende aantal 75-plussers zal leiden tot een tcename in de vraag naar
intensieve somatische en psychogeriatrische zorg. Doordat het aantal dementerenden in Noord-Brabant
stijgt van 21.000 in 2000 tot 28.000 in 2010 zal er een tcename zijn in de intensieve zorgvraag. Vanaf
2010 wordt in Nederland uitgegaan van een jaarlijkse groei van 2,2qo van de populatie dementerende
ouderen per jaar. Het aantal allochtone bejaarden in Noord-Brabant zal in de periode 1996-2016 tcenemen
van 2.000 tot 12.000.

- Ook Eindhoven vergrijst
In Eindhoven stijgt het aantal 65-plussers van 12,2010 (in 2002) naar 18,6010 (in 2030). In Woensel-Noord
woont 30qo van de 65-plussers. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat oververtegenwoordiging van het
aantal 65-plussers in Wcensel-Noord voor de Regiegrcep Woonservice Eindhoven reden zal zijn dit
stadsdeel to[ één van de drie pilotgebieden te bencemen.
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Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling is da[ er verder onderzcek nodig is naar het groeiend contingent ouderen dat
zelfstandig thuis blijft wonen. Welke subgroepen zelfstandig thuiswonende ouderen zijn er te
onderscheiden? Welke specifieke behoeften hebben deze groepen? Hce kan opname in een verpleeghuis
worden uitgesteld? Vindt uitstel van instroom in het verpleeghuis daadwerkelijk plaats?

5.13 OntwikkeGngen in de wetgeving op het terrein van zorg en welzijn
Er zijn vanuit het literatuuronderzoek enkele belangrijke ontwikkelingen in het wetgevende kader aan te
geven. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt in 1968 geïntroduceerd en vijfendertig
jaar later op advies van de Commissie Modemisering Ouderenzorg gemodemiseerd. De gemoderniseerde
AWBZ moet in combinatie gezien worden met een tweede ontwikkeling in het wetgevende kader: de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

- Twee samenhangende wetten zijn van belang
De overheid schept in twee samenhangende wet[en, de AWBZ en WMO, voorwaarden voor burgers om
zelfstandig te wonen en maatschappelijk te participeren. Kern van de gemoderniseerde AWBZ vormen
keuzevrijheid, vraagsturing en zorg op maat. In april 2003 wordt hiervoor een belangrijke stap gezet als
de functiegerichte aanspraken worden ingevoerd, met de bijbehorende indicatiestelling en het
persoonsgebonden budget. De modernisering van de AWBZ was bedoeld om extramuralisering te
stimuleren. De WMO moet eind 2005 de Tweede Kamer nog passeren. Naar verwachting zal de WMO in
2006 niet in één keer ingevoerd zal worden, maar in stappen. De invoering zal eerst beperkt worden tot
het onderdeel `enkelvoudige huishoudelijke zorg'. Als vast is komen te staan dat het werkt, komen
persoonlijke verzorging en de ondersteuning erbij.

- AWBZ voor intramurale zorg en WMO voor de civil society
Nederland besteedt jaarlijks twintig miljard euro aan de AWBZ. Een enorme uitgave, die bovendien ieder
jaar groeit. Om de AWBZ betaalbaar te houden, willen de minister en staatssecretaris van VWS deze
volksverzekering inperken tot het oorspronkelijke doel: de intramurale zorg. Door de WMO kan de
AWBZ versmald worden tot intensieve chronische zorg. Niet-medisch gebonden zorg-, woon- en
welzijnstaken gaan naar de gemeenten en de woningcorporaties. De WMO gaat het kader bieden om de
verzorgingsstaat om te vormen tot civil society. Het oplossen van hulp- en ondersteuningsvragen zal in
eerste ins[antie de eigen verantwoordelijkheid van burgers worden, die hiervoor hun sociale netwerk
mceten aanspreken alvorens een bercep te doen op de lokale overheid (voorliggende voorzieningen in de
eigen gemeente) en rijksoverheid (categorale voorzieningen).

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om te onderzoeken of extramuralisering en - later ook - vermaatschappelijking van
zorg een succes worden. Er is verder onderzoek nodig om de vraag te beantwoorden of inensen die
zelfstandig blijven wonen, in hun eigen omgeving op he[ gebied van wonen, zorg en welzijn de
voorzieningen vinden waaraan zij behcefte hebben. Dit geldt met name voor ouderen (75f) met een
zorgvraag, voor mensen met beperkingen, voor mensen met een psychische of psychiatrische
problematiek en voor chronisch zieken, zeker als er sprake is van een financieel zwakke positie.
Weliswaar kunnen woningcorporaties het voortouw nemen om beleid te ontwikkelen en te implementeren
op het gebied van `wonen en zorg', confotm de mogelijkheden die het zesde prestatieveld in het Besluit
Beheer Sociale Huursector (BBSH) hun geeft. Maar er bestaan nog veel onduidelijkheden, niet alleen op
juridisch, ook op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied. Er is nader ondeaoek nodig om te
bepalen hce structurele samenwerking tussen woningcorporatíes en zorginstellingen kan worden
vormgegeven. Verwacht wordt dat met name adequate afstemming daarbij een belangrijk aandachtspunt
zal vormen.
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5.1.4 ICT-ontwikkelingen in de zorg
Op het gebied van ICT in de zorg vonden grote ontwikkelingen plaats. IT ontwikkelt zich tot ICT. Hei
communicatieve aspect neemt gaandeweg aan belang toe. Deze ontwikkeling heeft zowel voor
zorgaanbieders als zorgvragers grote gevolgen.

- ICT ter ondersteuning van de zorgaanbieders
ICT kan niet alleen worden ingezet om secundaire processen te ondersteunen, maar steeds meer ook ter
ondersteuning van het primair proces. ICT wordt een instrument om de organisatieprocessen van de
zorgaanbieder te faciliteren. Geleidelijk aan zal ook ondersteuning door IC'I' van de samenwerking met
ketenpartners aan betekenis winnen. ICT wordt eerst met name in de cure ingezet, maar ICT zal steeds
meer [er ondersteuning in de care nodig zijn om zorg thuis te leveren in een vorm en op een tijdstip die de
cliënt wenst.

- ICT ter ondersteuning van de patiëndzorgvrager
De inzet van ICT als strategic driver van de zorgketen gecentreerd rond de patiëndzorgvrager is anno
2005 een volgende stap. Om dit te kunnen realiseren, zijn swcturele investeringen nodig en zullen
belemmeringen moeten worden opgeheven. De sector ondervindt namelijk in toenemende mate hinder
van onderinvestering uit de afgelopen vijfentwintig jaar. De ontwikkeling van het EPD kent grote
vertraging, doordat niet aan een aantal basisvoorwaarden kan worden voldaan. ICT-mogelijkheden voor
het genereren van beleids- en managementinformatie om de zorgketen (vraaggericht) aan te kunnen sturen
staan nog in de kinderschoenen.

Aanbevelingen
Investeringen in het verbeteren van meerpartijensamenwerking in de zorgketen met behulp van ICT is
dringend noodzakelijk. Van de resultaten van Uzorg als `nationale prcefririn' wordt veel verwacht.
Kansen on[staan door in te spelen op de behoefte aan objectieve zorginformatie van patiënten
(empowerment). Patiëntenlzorgvragers willen niet alleen betrouwbare en goed tcegankelijke elektronische
informatie, zij vragen ook om transactiemogelijkheden (bijvoorbeeld om via computer en internet zelf een
afspraak met de arts te kunnen maken) en interactiemogelijkheden. Een voorbeeld om interactie te
faciliteren is het ontwikkelen van `shared service centers' gekoppeld aan wijkknooppunten, die voor
thuiswonende chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking de gewenste handelingsomgeving
kunnen bieden.

5.2 Van model naar praktijk in Tilburg en Eindhoven
Uit het literatuuronderzoek komt het zogenaamde STAGG-model naar voren als breed gedragen
mogelijkheid om, rekening houdend met vergrijzing en vermaatschappelijking, de behoefte aan
woonzorgcircuits en bijbehorende voorzieningen te kwantificeren. In hoofdstuk 4 staat het STAGG-model
en de bijbehorende kwantitatieve opgave beschreven. Ook worden de gemeenten Tilburg en Eindhoven
gevolgd in hun ontwikkeling van woonzorgservicezones. In beide gemeenten is met een groot aantal
sleutelpersonen van gedachten gewisseld. Uit de resul[aten van het literatuuronderzoek en de
expertinterviews zijn conclusies te trekken en kunnen aanbevelingen gegeven worden.
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5.2.1 STAGG-model en kwantitatieve opgave
- De afkorting STAGG staat voor Stichting Architectenonderzoek Gebouwen

Gezondheidszorg. Het uitgangspunt vormen `woongebieden' (stadswijken of
platttelandsgebieden) van omstreeks 10.000 inwoners, die `woonservicezones' of
`woonzorgservicezones' worden genoemd. [n iedere woon(zorg)servicezone moet een
samenhangend circuit van woon-, zorg en welzijnsgebieden beschikbaar komen. Het STAGG-
model kan gemeenten hiervoor het denkkader bieden.

- In het Actieplan wonen en zorg 2004 tIm 2006 geven minister Dekker en staatssecretaris Ross
op nationaal niveau de kwantitatieve opgave. Recente kengetallen duiden in Nederland op een
achterlopende extramuralisering. Ultimo 2009 moeten er daarom minimaal 225.000
nultredenwoningen extra beschikbaar zijn, waarvan 99.000 in de categorie verzorgd wonen in
zelfstandige woningen. Vanzelfsprekend moe[ daarbij wel rekening gehouden worden met
lokale verschillen. Landelijke gegevens over de behoef[e aan nultredenwoningen en aan
veaorgd wonen zijn in Nederland te vertalen naar provinciaal en gemeentelijk niveau, Deze
vertaling vond ook in Noord-Brabant plaats. In Zuidoost-Brabant is de opgave met betrekking
tot nultredenwoningen en verzorgd wonen `groot' te noemen.

- Helaas wordt in het Actieplan de behcefte aan domotica niet gekwantificeerd. De
kwantitatieve behcefte aan domotica is dan ook op provinciaal en gemeentelijk niveau
onbekend.

5.2.2 Woonzorgservicezones in Tilburg en Woonservice Eindhoven
- Zowel de gemeenten Eindhoven als Tilburg besluiten te werken volgens het STAGG-model.

De Regiegroep Woonservicezones Eindhoven formuleert een visie, werkt een model uit en
stelt actieprogramma's op voor drie pilotzones. Ook Tilburg werkt haar visie over
woonzorgservicezones uit. Tussen Tilburg en Eindhoven worden enkele verschillen zichtbaar.
De gemeente Tilburg start namelijk de op te zetten woonzorgservicezones vanuit
`nieuwbouw' (in DE WUK), in tegenstelling [ot Eindhoven, waar men drie reeds bestaande
pilotgebieden in de stad aanwijst. Een tweede verschil tussen Tilburg en Eindhoven is dat de
gemeen[e Tilburg meer nadruk legt op `zorg', zoals al in de naamvoering,
woonzorgservicezones, naar voren komt. Een derde verschilpunt blijkt als Eindhoven `ICT 8z
Woonservice' bencemt tot stedelijk actiepunt en plannen uitwerkt om over dit onderwerp een
conferentie te organiseren.

- Omdat mensen zich vaak moeilijk een voorstelling van domotica kunnen maken, wordt er
zowel in Tilburg als in Eindhoven een zogenaamde `demowoning' ingericht. In Eindhoven
gebeurt dat in een van de appartementen van de 360 Vlinderflats. Woningcorporatie
HHvUSWS zet in de Vlinderflats een Webwoning op, waar alle moderne technieken die
breedbandinternet aan gebruikers geeft, gedemonstreerd kunnen worden. Door de
woningcorporatie wordt geconstateerd da[ slechts weinig bewoners van de Vlindertlats
behoefte hebben aan domotica.

Aanbevelingen
- Algemene aanbeveling: Het is van belang om onderzoek te dcen naar extramuralisering. Is er

inderdaad sprake van stagnering?
- Concrete aanbeveling: Er is onderzoek nodig om de behoefte aan moderne technieken bij

verschillende doelgroepen van mensen met en zonder beperking in kaart te brengen en te
vertalen in een plan van eisen. Actieonderzoek, dat goed kan aansluiten bij het werk van
Regiegrcep Woonservice Eindhoven enlof kan helpen bij he[ opstellen van een
actieprogramma voor de ontwikkeling van woonzorgservicezones in Tilburg. Het is aan te
bevelen aan te sluiten bij de door woningcorporaties ingerichte demowoningen in Tilburg en
Eindhoven en lering te trekken uit bevindingen van de bezoekers (niet-professionals en
professionals).
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- Het literatuuronderzoek en de interviews met experts geven een voor deze dissertatie
geschikte onderzoeksomgeving aan. Hiervoor komt Woonservice Eindhoven he[ meest in
aanmerking. Aan het projectteam Woonservice Eindhoven zal daarom door promovendus
worden aangeboden om het relevantieonderzcek in de dissertatie ondersteunend te laten zijn
aan de ontwikkelingen van Woonservice Eindhoven. Zie voor verdere uitwerking: hoofdstuk
10 `Relevantieonderzoek' in deel III.
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DEEL II GEBRUIKERS, TOEPASSINGEN EN
INFRASTRUCTUUR
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6 GEBRUIKERS

6.1 Inleiding
In deel I zagen wij da[ mensen in het algemeen gesproken zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en
midden in de samenleving willen blijven staan. Factoren als leeftijd of het hebben van een beperking
spelen daarbij geen rol. Er verschijnen moderne technieken op de markt om zelfstandig wonen te
ondersteunen en het verkrijgen van zorg thuis [e faciliteren. Ook maatschappelijke participatie is zonder
ICT in onze kennissamenleving ondenkbaar.
ICT kan helpen, bijvoorbeeld door een ondersteunende informatievoorziening te bieden die voldoet aan
kwaliteitscriteria voor tcegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vraaggerichtheid. Daamaast worden
er tcepassingen ontwikkeld op het gebied van domotica en telemedicine. Vandaag de dag komen ook
steeds vaker beeld-spraaktcepassingen ter sprake. Het gaat in veel gevallen om losse tcepassingen. In de
tcekomst is integratie nodig, omdat moderne technieken steeds vaker in een netwerk zullen functioneren.
Het is daarom aan te bevelen aandacht te besteden aan technische, organisatorische en sociale inbedding.
Het gebruik van de toepassingen is wel aan basisvoorwaarden gebonden. Voorwaarde is enerzijds dat de
benodigde infrastructuur beschikbaar is en anderzijds dat de (veelal oudere) gebruikers met de nieuwe
technologie kunnen omgaan. In deel II staan gebruikers, tcepassingen en infrastructuur centraal. In deel
III volgt het relevantieonderzoek met conclusies en aanbevelingen.

Digitale kloof
Als `strategic driver' voor overheidsbeleid om maatschappelijke participatie van burgers aan de
infotmatiesamenleving te bevorderen wordt eind jaren negentig het vermijden van een digitale kloof
gebruikt. Een schrikbeeld van digitaal ongeletterden fungeert als negatieve prikkel. Analoog aan
inspanningen om analfabeten te leren lezen en schrijven zou een inhaalslag nodig zijn om digibeten voor
uitsluiting te behoeden. Na het verschijnen van het onderzoek naar ICT en sociale ongelijkheid van Van
Dijk e.a ~z vindt nuancering plaats. Van de nieuwe generatie ICT-producten is de personal computer (en
internettoegang) het meest besproken. De computer krijgt in eerste instantie grote invloed op de manier
waarop mensen arbeid verrichten. Later treedt de computer ook het huishouden binnen en wordt het
apparaat een belangrijk medium voor vrijetijdsbesteding, sociale contacten, informatieverschaffing,
communicatie en transactie. Het rapport van SCP en UU besteedt uitgebreid aandacht aan de penetratie
van de pc in de Nederlandse huishoudens. Niet alle bevolkingsgroepen blijken in gelijke mate van de
nieuwe mogelijkheden te profiteren. De verspreiding van ICT-innovaties gaat in bepaalde groepen sneller
dan in andere. Onder de bevolking bevinden zich daarom in potentie risicogroepen, die door de recente
technologische ontwikkelingen een achterstand in hun fimctioneren kunnen ervaren. Het onderzoek van
Van Dijk e.a. heeft onder meer tot doel zulke groepen te identificeren. Bij de verspreiding van ICT-
producten is een indeling in vijf productgroepen gehanteerd: televisie en video; persoonlijke
communicatiemiddelen; elektronisch betalingsverkeer; personal computers; intemet en elektronische
post. De conclusie wordt getrokken dat personen in huishoudens met een laag inkomen gemiddeld de
grootste achterstanden hebben. Tot de risicogrcep behoren (alleenstaande) vrouwen, 65-plussers, mensen
met een lagere (voortgezette) opleiding en werklozen. Tussen leeftijdsgroepen zijn aanzienlijke
verschillen in bezit en gebruik van nieuwe technologie geconstateerd. De weerstand onder ouderen om
nieuwe producten aan te schaffen is mogelijk hardnekkiger dan die onder vrouwen, lager opgeleiden en
personen met een lager inkomen. Vanzelfsprekend zullen op termijn de ouderen van nu plaatsmaken voor
jongere generaties, die bijvoorbeeld op de werkvlcer al kennisgemaakt hebben met de pc en andere
moderne technologie.
Omdat met name de oudste cohorten achterlopen, worden in 1999 de eerste twee inteme[cafés in
woonzorgcentra geopend in Eindhoven en Meppel. Projectleider van het eerste uur Klumper~3 meldt dat
anno 2003 - ruim vier jaar verder en een internethype later - enkele honderden van de in totaal 1300
woonzorgcentra in Nederland beschikken over plekken waar bewoners kunnen in[ernetten.

u` Dijk, L. van e.a. (2000).
~3 Klumper, O. en M. Duimel in: Steyaert, J. (2004, p. 71).
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Met betrekking tot het thema ` achterstand' komen Steyaert en Van Dijk e.a. tot dezelfde slotsom.
Ongelijkheid in gebruik en bezit van ICT loopt langs dezelfde breuklijnen als `reguliere' sociale
ongelijkheid. Sociale ongelijkheden in de informatiesamenleving zijn niet zozeer nieuw en digitaal, maar
veel meer een voorzetting van reeds bestaande vormen van sociale ongelijkheid~. Steyaert~s
concludeert dan ook dat "beleid inzake ouderen en internet gerechtvaardigd is naarmate tcegang tot
nieuwe media essentiële bouwstenen worden voor participatie in de samenleving, naarmate het afwezig
zijn van toegang en gebruik leidt tot sociale ongelijkheid. Dat beleid mcet een dubbel karakter hebben, te
weten aandacht besteden aan het verdwijnen van oude technologie en `oude' dienstverlening ( denk aan
loketdiensten) en het verleiden van ouderen tot het opnemen van nieuwe technologie ( via kennismaking,
via toegang, via aangepaste technologie, via vaardigheden)". In de praktijk blijkt het overheidsbeleid zich
in hoofdzaak op het tweede spoor te richten. Er komt eind jaren negentig een gesubsidieerde stroom op
gang van internetcafés, digitale trapveldjes, PC-DoeMeeCentra enz. om gebruikers met cursussen de
digitale snelweg op te helpen. Het resultaat mag er zijn. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS)~ blijkt dat in 2002 14 procent van de 65-plussers ervaring heeft op de digitale snelweg.
In 2004 is dat l9 procent: een stijging van 36 procent tegen gemiddeld 9 procent onder de bevolking van
12 jaar. Ook in Noord-Brabant worden resultaten geboekt. Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat
onder andere door meerpan:ijensamenwerking in achtereenvolgens de Stichting Gerontechniek en Zorg
(SGTZ), het hieruit voortkomende Seniorenpanel ICT en de Stuurgroep Ouderen en ICT in een korte
periode in Noord-Brabant veel bereikt is.

6.2 Ouderen en ICT
De Stichting Gerontechniek en Zorg (SGTZ) heeft in een vroeg stadium voorstellen uitgewerkt voor
productontwikkeling speciaal voor senioren. Het gaat om ideeën voor nieuwe en~of de verbetering van
bestaande productenldiensten, veelal met tcepassing van mogelijkheden die informatie- en
communicatietechnologie ons vandaag de dag biedt. In de jaren 1980 tot 2000 worden door SGTZ
initiatieven verzameld en projecten geïnventariseerd die aan diverse institu[en ontwikkeld zijn op het
gebied van zorgvernieuwing, technologie en economische bedrijvigheid~'. Het blijkt daarbij van het
allergrootste belang de visie van de dcelgroep te kennen en zo goed mogelijk rekening te houden met hun
behoeften. Daarom richt SGTZ begin 2000 een `Seniorenpanel ICT' op.

6.2.1 Seniorenpanel ICT
Eind 1999 werft Vermeulen~ - in overleg met sleutelfiguren - potentiële kandidaten. Daarbij is gelet op
belangstelling voor het onderwerp informatie- en communicatietechnologie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit
deelname aan Vitaal Grijs. In totaal worden twaalf personen aangeschreven en gepolst die betrokken zijn
binnen het bestuur van het VBOB of lid zijn van het Ouderenplatform Vitaal Grijs Midden-Brabant. Uit
deze groep ontstaat een panel van negen personen.

Werkwijze
Het panel is in 2000, in de periode februari dm oktober, viermaal (steeds vrijwel voltallig) bi~een geweest.
De gesprekken waren bijzonder inspirerend. Er vindt door Vermeulen en Janssen~ uitgebreide
rapportage plaats en er wordt een literatuurlijst met relevante verwijzingen opgebouwd. Deze rapportage
vormt een gced startpunt voor de paragraaf over (oudere) gebruikers en ICT.
Tijdens de gesprekken is gewerkt met appreciative inquiry (zie par. 2.4.1). In AI is het `herkennen van dat
wat goed werkt het beginpunt van verandering'aso Senioren hebben in hun leven veel bereikt en grote
expertise opgedaan. Door het beste wat er is te waarderen, wordt gezamenlijk een beeld ontwikkeld van

~ Steyaert, J. (2000, p. 11).
~s Steyaert, J. (2004, p. 44-45).
~ Volgens Ravenstein en Zwart in een ANP-persbericht, d.d. 13 juni 2005.
`"' Zie SGTZ-publicaties uit 1996 en 1999.
48 Onder meer de heer P. Kruitbosch, Ouderenplatform Vitaal Grijs Midden-BrabantlPCOB.
~9 Vermeulen, J. en M. Janssen (2001).
aso Bouwmans, M. (2004, p. 3).
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wat er zou kunnen en moeten zijn. In de panelgesprekken is een dialoog op gang gebrach[ over de
mogelijkheden van ICT en het benutten van deze kansen door senioren.

Onderwerpen in de panelgesprekken
- De eerste bijeenkomst van het seniorenpanel was gericht op `divergentie'. Geprobeerd werd over

het onderwerp `Senioren en ICT' zoveel mogelijk meningen op tafel te krijgen en daarin het
positieve te herkennen en te waarderen. Conform de eerste twee stappen in AI wordt een positieve
invalshcek gekozen door `het beste wat er is te waarderen' en gezamenlijk `een inspirerende visie te
ontwikkelen over wat er zou kunnen zijn' (zie par. 2.4). Verder kregen panelleden een lange
vragenlijst mee naar huis met het verzoek er eens rustig over na te denken. Men werd uitgenodigd
ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst de vragen die men zelf als relevant beoordeelde te
beantwoorden.

- Het tweede overleg was gericht op `convergentie'. Geprobeerd werd aan de hand van het verslag
van de eerste bijeenkomst en de ingewlde vragenlijst tot clustering in ihema's te komen.

- Tijdens het derde overleg werd, gesiceld op een model, een samenhangende `visie' gefotmuleerd,
waaruit voor senioren zowel `kansen' als `bedreigingen' volgden.

- Het dcel van de vierde bijeenkomst was `behceften van ouderen in relatie tot ICT' vas[ te stellen.
De voor het onderwerp `Ouderen en ICT' relevante conclusies worden hieronder beschreven.

Wat zoeken ouderen in het algemeen?
Om deze vraag te beantwoorden, zullen we de bevindingen van het seniorenpanel vergelijken met enkele
andere bronnen. In het seniorenpanel komen als algemene behceften naar voren:

- In gezondheid genieten: `dat hebben we ook verdiend'.
- Comfort: geen zorgen, geen stress (smoothness).
- Zekerheid: soms, door wantrouwen in instanties, ook alternatieve zekerheid. Met andere woorden

versterking van (het gevoel van) veiligheid.
- Erbij willen horen (in de eigen straat en binnen de vrienden- en kennissenkring): als tegenwicht

voor afnemende sociale contacten.
- Onafhankelijkheid: eigen keuzes kunnen maken. ln plaats van `dat is goed voor u' bepalen senioren

tegenwoordig zelf wat ze willen (er is sprake van een toegenomen mondigheid).

Bovenstaande behceften komen overeen met wat Schalk de `kernthema's' voor het ouderenbeleid ncemt.
Als nieuwe hoogleraar ouderenbeleid aan de Universiteit van Tilburg onderscheidt Schalk'S~ in zijn oratie
vier algemene thema's, die voor iedere oudere belangrijk zijn:

- een redelijke gezondheid
- voldoende financiële mogelijkheden
- een zelfgekozen woonplaats en woning
- het hebben van een dcel in het leven, dat wil zeggen zingeving gebaseerd op relaties met anderen

Avlund, Lund en Holstein werken het laatste thema - de motivatoren, doel en zingeving - uit in hun
onderzcek onder 1400 senioren, die anderhalf jaar lang gevolgd worden. Bij zowel mannen als vrouwen,
allen ouder dan vijfenzeventig jaar, blijkt `sociale participatie' essentieel. "Being embedded in a network
of social relations provides protection against disability."45Z Het is frappant te constateren dat in het
Seniorenpanel ICT soortgelijke thema's - in weliswaar andere bewoordingen - bencemd worden.

Enkele jaren later schetst ook de eerste interne[discussie van de Tweede Kamer die de themacommissie
Ouderenbeleid van 31 augustus tot IS oktober 2004 vcert eenzelfde beeld als in het seniorenpanel naar
voren komt453. Door te reageren op s[ellingen en deel te nemen aan een forum laten 11.000 mensen weten
hoe zij oud willen worden.

45t Schalk, R. (2004, p. 6).
4z Aviund, K., Lund, R. and B. Holstein (2004, p. 85-99).
4s3 Zie http:~lwww.zowilikoudworden.nl.
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Aan de hand van de resultaten uit de internetdiscussie heeft de themacommissie een lijst me[
aandachtspunten over `wonen en woonomgeving' opgesteld:

- De bezoekers hechten sterk aan hun zelfstandigheid, hun privacy en eigen ruimte. Deelnemers aan
de intemetdiscussie willen zelfstandig zijn en blijven. Met de stelling 'Ik heb het recht zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven wonen' is 91,5 qo het eens. Dit bevestigt het beeld van de
themacommissie: de nieuwe generatie is zelfbewust en gewend eigen beslissingen te nemen. Er
bestaat ook geen standaard oudere.

- Voorwaarde om zelfstandig te blijven is dat ouderen deel uit blijven maken van de maatschappij.
Men wil `midden in de samenleving blijven'. Segregatie voor ouderen, bijvoorbeeld in een
seniorenstad (zoals een Sun-city in de Verenigde Staten of een seniorendorp in he[ Belgische
plaatsje Messancya~), is niet wenselijk. Integendeel. "Er zou een cultuur moeten bestaan
waarbinnen ouderen geïntegreerd blijven in de samenleving, met voldoende mogelijkheden voor
inkomen en voldoende zorg en woningen die toegankelijk blijven." Er wordt duidelijk aangegeven
dat de zorgbehoefte bepalend is voor de zelfstandigheid.

- Gcede voorzieningen die aangepast zijn voor ouderen, direct in de eigen woonomgeving, zijn zeer
gewenst. Met name goed openbaar vervoer om mobiel te kunnen blijven is hierbij belangrijk.
Ouderen hechten aan mobiliteit.

- Aanpasbare woningen bouwen is noodzakelijk. Iedere levensfase kent andere behceften. Door
ouderen te betrekken bij nieuwbouw en naar hen te luisteren, zou er beter ingespeeld kunnen
worden op hun eisen. De woning is dan ook eenvoudiger aan te passen als iemand met beperkingen
te maken krijgt.

De SOf MonitoraSS geeft inzich[ in de potenties van de ouderenmarkt. Een aantal conclusies en
aanbevelingen van het Seniorenpanel ICT van de Stichting Geron[echniek en Zorg (SGTZ) en de
Stuurgroep Ouderen en ICT in Brabant komt in de SOf Monitor terug.

Enkele relevante potenties volgens de SOt Monitor:
- Ouderen zijn kapitaalkrachtig en hebben tijd.
- Ouderen vinden het essentieel om maa[schappelijk bij te blijven. ICT is daarbij belangrijk.
- Technologie is gewoon voor de senior van vandaag en de oudere van morgen.
- Ouderen zullen in de toekomst langer betaald werken. Het liefst doen ze dat flexibel en vanuit huis.

Die werkplek vraagt om aanpassingen. Nieuwe technologie is zeer welkom.
- Actieve ouderen trekken eropuit. Zij informeren zich met behulp van de moderne technologie.
- Ouderen geven informele zorg en vragen professionele zorg. Koppeling van alarmsystemen en pc's

aan mobiele telefoons biedt nieuwe perspecteven aan zorgverleners en zorgvragers.
- Op termijn zullen telewinkelen en telebankieren toegankelijker worden voor wie geen tijd heeft of

slecht ter been is.

Een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen wordt door Kráse gencemd:
- Op de eerste plaats is er een enorme toename van de digi[ale apparatuur in onze dagelijkse

omgeving (gsm, digitale televisie, digitaal fototcestel, dvd, maar ook in de espressomachine,
wasmachine enz..).

- Een tweede belangrijke ontwikkeling is de verandering op het gebied van netwerktechnologie en
internet. Het gaa[ niet meer om losse apparaten. Via internet kunnen de digitale apparaten met
elkaar communiceren en is gegevensoverdracht mogelijk. De wensdroom van Bill Gatesase
uitgesproken op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, sluit hier naadloos op aan: één pc om
alle elektronica in huis met Microsoft te besturen.

- Ook een derde ontwikkeling is typerend: informatie wordt losgekoppeld van de apparaten en
kanalen die hiervoor traditioneel gereserveerd zijn. Mobiele telefoons worden verrijkt met nieuwe
functies, zoals fotograferen ofmuziek opnemenlbeluisteren.

a~ Informatie tijdens lezing J. Steyaert, d.d. 8 oktober 2004.
ass De SOt Monitor is een product van de SOt Beurs en het NPOE: Nederlands Platform Ouderen en Europa
(http:~lwww.npce.nl).
asb Zie het interview van Bill Gates met Conan O'Brien via: www.microsoft.contrathomelces2005ldefault.msnx.
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Hier volgen nog enkele sleutelgegevens in dit verband. Volgens SeniorWatch ( een omvangrijk onderzoek
dat informatie oplevert over Ouderen in Europa en Nederland) is 'opleiding' de belangrijkste bepalende
factor om [CI' te gebruiken. Pas daama komen de variabelen leeftijd, geslacht en handicap. Dat biedt
veel kansen, want Nederlandse senioren zijn gced opgeleid. Nederlandse senioren hebben bovendien een
positieve houding over ICT, positiever dan elders in Europa.

Waarop x~il het SeniorenpanellCT zich richten?
In het Seniorenpanel wordt een aantal onderwerpen genoemd waarop men zich wil richten:

- Senioren en ICI'
Voor dit deelonderwerp is allereerst beeldvorming belangrijk: "Tcen mijn ouders zo oud waren als
ik nu, waren het oude mensen." Er komt een grote groep vitale ouderen aan, die haar eigen weg
volgt in de maatschappij en daartoe ook financieel in staat isas'. De huidige ouderen zijn geestelijk
actiever en hebben een brede belangstellingasa ~ blijken bijvoorbeeld steeds meer senioren te
internetten. Het is belangrijk dat senioren leren communiceren met de nieuwe technologie en dat er
vraaggericht ingespeeld wordt op hun behceften. Intemet wordt vandaag de dag nog te veel vanuit
de aanbodzijde aangeboden. Het komt bovendien vaak voor dat moderne technologie ontworpen
wordt vóór ouderen. In plaats hiervan is het essentieel ouderen vanaf de conceptuele fase van
productontwikkeling (en dienstontwikkeling) in het ontwerpproces te betrekken. Als metafoor
wordt het beeld van `vraagarticulatie' gebruikt. De vraag van senioren klinkt `vaag' in de markt.
Deze vraag za] `pittig gearticuleerd' moeten worden om de verstaanbaazheid te verhogen.
Vervolgens kan het product of de dienst samen met ouderen ontworpen worden.

Hoe is de vraag te differentiëren?
De groep 50-75-jarigen is een andere groep dan het segment boven de 75 jaar. Waar liggen de
werkelijke behceften? Senioren die in het arbeidsproces zitten, krijgen `natuurlijke' stimulansen om
zich in de omgang met de nieuwe technologie te bekwamen. `Vraaggericht ontwikkelen van
toepassingen' klink[ op papier mooi, maar veel senioren zijn van een generatie die nooi[ leerde om
vragen te stellen. Dus zal in veel gevallen eerst iets aangereikt mceten worden alvorens hun wensen
en behceften te kunnen ondeaoeken. Op basis hiervan is stapsgewijs verbetering mogelijk.

Behoeften aan ICT staan centraal
In eerste instantie gaat het om kwalitatief, kleinschalig onderzcek om de behoeften aan IC'I' van
senioren in de diverse gebruikersgrcepen te inventariseren. Over de bevindingen kan feedback
gevraagd worden aan de respondenten, die hierop kunnen reflecteren459. Vanzelfsprekend verloopt
ook kwalitatief ondetzoek geformaliseerd, om problemen te vermijden rond betrouwbaarheid. Later
kan het onderzoek een evaluerend en validerend karakter krijgen.

Tweedeling vemujden
Er mag geen tweedeling in onze maatschappij ontstaan. De grcep die de moderne media kan
gebruiken om zich te informeren en om te communiceren, participeert daadwerkelijk in de
informatiesamenleving. De grcep die da[ niet kan (de zogenaamde `digibeten'), dreigt
buitengesloten te worden. Vrouwen die geen deel uitmaakten van het arbeidsproces, zijn daarbij een
aparte groep. Er zal ook speciale aandacht besteed moeten worden aan risicogroepen. Denk aan
eenzame ouderen, mensen met een (te) smalle beurs en allochtone ouderen. Veel ICT-middelen
geven financiële status aan. De lijn wordt steeds scherper tussen de mensen die ICT wel en degenen

as~ Zie voor een tijdsbeeld over het actieve leven van 55-plussers bijvoorbeeld ook het fotoboek van fotografe
Jeanine Schrijver 'Forever Young' (document NRC Handelsblad, 2003).
asa Dirks, P. (2004) interviewt mevrouw J. van Gorp-Van, die per 1 januari 2004 aantreedt als voorzitter Unie KBO.
"Er is betere beeldvorming nodig. Dé oudere bestaat niet, maar veel mensen denken als ze het woord oudere of
senior horen dat het om hulpbehoevende, niet zelfstandige mensen gaat. Uit cijfers blijkt dat 5501o van alle mensen
boven de 75 jaar helemaal geen professionele hulp nodig heeft. Die leven zelfstandig en kunnen dat prima. Niks
~een hulpbehoevende oudere dus, maar een volwaardig mens in de maatschappij"

s9 Respondenten verlenen betekenis aan de resultaten. Deze methode wordt `joint fact finding' genoemd.
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die ICT niet kunnen aanschaffen. Als er geen mogelijkheid bestaat tot aanschaf van de informatie-
en communicatiemiddelen, komen ouderen snel in een isolement~.

Nieuwe tetreinen zoeken
Binnen de programmalijn van Vitaal Grijs vinden al vele projecten plaats, bijvoorbeeld op het
gebied van ICT in relatie tot wonen (domotica) en ICT in relatie tot zorg (telemedicine)~~. Het is
enerzijds belangrijk op de ingezette ontwikkelterreinen actief te blijven en anderzijds op
aanvullende lijnen actief te worden. Bijvoorbeeld ook op gebieden als `Financiën' en `Mobiliteit' is
inzet van nieuwe ICT-toepassingen hard nodig.

Gebruikmaken van ervaringen elders
`Best practices' binnen Seniorweb zijn succesvol gebleken. Deze organisatie bezit veel ervaring met
ouderen die - op vrijwillige basis - andere ouderen het omgaan met computer en internet aanleren.
"Je neemt gemakkelijker iets aan van een leeftijdsgenoot". Het leerproces verloopt daardoor
eenvoudiger, het is bovendien goedkoop en het contact vindt plaats in een gemoedelijke sfeer. Zoek
daarom samenwerking met Seniorweb en benut hun ervaringen.

Pla[form in Brabant oprichten
Er is in Noord-Brabant al veel bereikt op het gebied van ouderen en ICT, met name door
initiatieven van ouderenbonden, SeniorWeb en provincie. Het is nodig om de handen ineen te slaan
en gezamenlijk een krachtsinspanning te doen om alle ouderen te laten kennismaken met computer
en interne[ en om te leren gaan met de nieuwe media. Er is een platform nodig waarop vraag,
aanbod en ondersteuningsorganisaties en provincie elkaar kunnen ontmceten om een visie te
formuleren en een actieprogramma uit te vceren. Binnen het platform kan gelegenheid ontstaan om
elkaar te ontmceten en van gedachten te wisselen. Het zceken van de dialoog met senioren wordt
als positief ervaren. Kwam vroeger de vraag van ouderen te weinig aan bod, "nu wordt er met ons
gepraat en krijgen wij gelegenheid onze stem te laten horen".

Welke rol verwacht het Seniorenpanel ICT van de provincie?
Van de provincie wordt verwacht dat zij inspeelt op de behcefte van ouderen om deel te nemen aan de
infotma[iesamenleving en om - gebruikmakend van moderne technieken - zelfstandig te wonen. Om de
mogelijkheden van ICT op deze twee gebieden te kunnen benutten, zullen zoveel mogelijk ouderen de
nieuwe media willen leren gebruiken. Van de provincie wordt een stimulerende en faciliterende rol
verwacht.
Daarbij zal aangesloten kunnen worden bij de expertise en de infrastructuur op lokaal niveau bij
ouderenbonden, ouderenadviseurs, SeniorWeb, volksuniversiteiten, bibliotheken, ROC's enz. Speciale
aandacht vragen kwetsbare groepen. De visie van het Seniorenpanel ICT op de rol van de provincie is vrij
modern en sluit aan bij de gedachtegang van de voorzitter van het Inter Provinciaal Orgaan (IPO). Voor
de `erende rol' van de provincie wordt ook door Van Kemenade meer aandacht gevraagd'ó2. De provincie
zal volgens Van Kemenade steeds meer een regisserende, coSrdinerende en integrerende rol krijgen. De
terughoudende en tcezichthoudende provincie behoort tot het verleden. "Provincies regisseren,
coórdineren en controleren. Ze brengen op het regionale niveau private partijen en gemeenten bij elkaar.
Ze zorgen voor draagvlak."

~ Deze gedachtegang wordt later door onderzcek van het SCP bevestigd. Volgens Van Dijk~ is Nederland niet
alleen een kennissamenleving, tnaar ook een bezitssamenleving (zie `maatschappelijke participatie').
~~ Hoewel door het Seniorenpanel [CT al in een vroegtijdig stadium wordi aanbevolen om de ICT-projecten van
Vitaal Grijs te continueren, moet medio 2005 geconstateerd worden dat voor de onder gedeputeerde Lambert van
Nistelrooij opgebouwde koploperspositie van Noord-Brabant op het gebied van domoticaprojecten de wet van de
remmende voorsprong geldt. Noord-Brabant is als meest vergrijsde provincie in vergelijking met andere provincies
achterop geraakt.
~Z Engbersen, R. e.a. (2001, p. 18).
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Kansen voor senioren
In het seniorenpanel bestaat consensus over de mogelijkheden op het gebied van ouderen en ICT.
Wanneer ouderen kennismaken met ICT en zich bewust worden van de mogelijkheden, zullen kansen
ontstaan op de gebieden `zelfstandigheid' en `participatie'. In de volgende paragraaf wordt de uitwerking
van deze kansen door de Stuurgrcep Ouderen en ICT in Brabant beschreven.

6.2.2 Stuurgrcep Ouderen en ICT in Brabant
Vanaf 1999 is in Noord-Brabant een Stuurgrcep actief. De initiatiefnemers werken bij de oprichting van
de stuurgroep nauw samen met de gedeputeerden drs. A. van Harten en drs. L. van Nistelrooij, die zitting
namen in het comité van aanbeveling.
Het VBOB, overlegorgaan voor vier ouderenbonden, te weten ANBO, KBO bisdom den Bosch,
KBO West-Braban[ en PCOB, provincie Noord-BrabanWitaal Grijs, SeniorWeb, de Brabantse
Vereniging voor instellingen Welzijn Ouderen (BVWO) en he[ Zorgnetwerk Brabant, gaan
samenwerken in een Stuurgroep. De Stuurgrcep wil leidinggeven aan de ontwikkeling en uitvoering
van projecten, die naadloos passen binnen de provinciale ambitie van Brabant `een excellente ICT-
provincie' te maken. Voor de doelgroep ouderen betekent `excellent' dat alle ouderen zich bewust
worden van de betekenis van ICT voor hun eigen individuele situatie en tcegang krijgen tot ICT-
middelen (zie voor meer informatie de provinciale brochure CBrabant).

De eerste stuurgroepvoorzitter drs. M.van den Dungen, fotmuleert het dcel als volgt: "Het
komen tot de uitwerking van het plan om ICT tcegankelijk te maken voor alle ouderen in
Brabant en daatnaast ook ICT-toepassingen te ontwikkelen respectievelijk laten ontwikkelen
waarmee ouderen zich langer en beter zelfstandig kunnen handhaven in de samenleving, met
name in hun eigen omgeving en woning. Dit maakt het tevens mogelijk dat ouderen hun inbreng
kunnen leveren bij de realisatie van voorwaarden in de vergrijzende samenleving."

De Stuurgroep start met het opstellen van een samenwerkingsconvenant. Vervolgens wordt een
actieprogramma opgezet. Er wordt subsidie bij de provincie Noord-Brabant aangevraagd en
verkregen. Eind 2000 organiseert de Stuurgroep een drukbezochte startconferentie in het
Provinciehuis om haar werkplan te presenteren. Voorgesteld wordt om twee sporen in een
periode van drie jaar uit te werken. Het eerste spoor is bewustwording en kennismaking. Het
tweede spoor is participatie. Eind 2003, als de Stuurgroep wordt opgeheven, is er een
kennismakingscd-rom~3 geproduceerd en zijn de eerste van de in totaal veertig op te richten
PC-DoeMeeCentra in kleine dorpskernen gerealiseerd.

Aan een goede onderlinge informatie en communicatie wordt veel belang gehecht. Van mee[ af aan is het
verkrijgen van voldoende draagvlak onder alle betrokkenen en hun organisaties essentieel. In het
`gezamenlijke plan' worden de ideeën door het partnership van provincie, VBOB, BVWO, Seniorweb en
Zorgnetwerk geïntegreerd, aansluitend bij wat al tot stand gebracht is binnen SeniorWeb en Vi[aal Grijs.

De Stuurgrcep is een vorm van meerpartijensamenwerking die gericht is op het bereiken van een
gezamenlijk doel. Aan beide door Kouwenhoven geformuleerde startcondities is voldaan. Er is sprake
van `interdependentie' en er wordt gewerkt aan `doelconvergentie'. Het dcel is om in Brabant op lokaal
niveau ouderen te stimuleren zich bewust te worden van de mogelijkheden van computer en internet. De
stuurgrceppartners bundelen hiertoe hun krachten. Senioren worden daarbij gezien als een belangrijke
`draaggolf voor nieuwe ontwikkelingen. Door het tonen van nieuwe (zorg)tcepassingen wordt de prikkel
opgewekt `mee te dcen', `erbij te horen'. Via een korte vragenlijst kunnen deelnemers aan de
bijeenkomsten in leercentra zicht krijgen op de noodzaak (necessity) hiertce en het eigen instapniveau

~3 Stiphout, H. van , Baaij, K, en J. Vermeulen (2002)
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(readiness). Adviseurs met ervaring in de begeleiding van ouderen (van ouderenbonden,
welzijsverenigingen ert~of SeniorWeb) wijzen de weg naar laagdrempelige cursusplaatsen in de eigen
omgeving. Ieder stuurgroeplid zoekt naar een adequate invulling van de gezamenlijke doelstelling,
samenhangend met de verwachtingen van de andere partners en van de eigen achterban. Het VBOB eist
van meet af aan op het vlak van `kennismaking' en `bewustwording' een rol van betekenis op.

Rol van het VBOB
- Het VBOB belichaamt in het samenwerkingsverband de `vraagzijde', waar andere organisaties

(bijvoorbeeld SeniorWeb) de aanbodzijde vertegenwoordigen (SeniorWeb levert een product:
`computercursussen'). De sociale kaart van Zorgnetwerk wordt gezien als een belangrijke
tcepassing. Een digitale informatievoorziening voor Noord-Brabant, tcegankelijk voor alle burgers.
De BVWO wil op lokaal niveau een ondersteunende rol spelen.

- Het VBOB wil in de stuurgrcep i.o., iedere lidorganisatie in zijn waarde latend, als bindmiddel
fungeren door de vraag van (georganiseerde en niet-georganiseerde) Brabantse ouderen te
onderzceken en te verwoorden. Bewustwording gaat daarbij aan participatie vooraf.

6.2.3 SeniorWeb
In Amerika is begin jaren negentig SeniorWeb al actief. Het concept van SeniorWeb wordt van Amerika
naar Brabant gebracht~. SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de
mogelijkheden van intemet laten ervaren. SeniorWeb ontwikkelt een voortdurend verbeterde website,
met nieuws, tips en links over onderwerpen die ouderen interesseren. Bezoekers van de site discussiëren
en wisselen adviezen uit. Vrijwilligers van SeniorWeb geven door het hele land voor iedereen betaalbare
computercursussen. Tegen een gering bedrag (ca. E 18,- per jaar) kunnen SeniorWeb-leden
gebruikmaken van een ruim dienstenaanbod. Zo kunnen leden gratis gebruikmaken van een elektronische
helpdesk en tegen een onkostenvergoeding pc-hulp aan huis verkrijgen. Ook kunnen zij zich opgeven
voor mailgroepen en gratis internettoegang, gebruikmaken van speciale onderdelen op de website en
korting krijgen op computers en software. Elk kwartaal ontvangen leden het blad Enter, met eenmaal per
jaar een cd-rom met tips, spelletjes en software.

In Nederland maakt SeniorWeb een gestage groei door. In maart 2004 wordt het 25.OOOste lid welkom
geheten, een mevrouw van 63. In het persbericht ter gelegenheid van het bereiken van deze mijlpaal
signaleert SeniorWeb op basis van haar ledenbestand en onderzoek van Interview-NSS~S: "Steeds meer
oudere vrouwen raken vertrouwd met de computer en internet".

SeniorWeb in ci~fers~
2001 2002 2003

Ambassadeurs ( vrijwilligers) 1.100 1.500 1.600

; Cursustocaties 360 330 300
Cursisten 35.000 40.000 45.000

' Leden 7.200 12.000 24.000

; Aantal mailgrcepen 40 60 65

i Vragen elektronische helpdesk
P--------

20.000 25.000 30.000
' Vragen thuishulp 11.000 15.000 17.000
' Websitebezoekers per maand ~ 230.000 350.000 450.000 ~

~ Oud provinciaal statenlid van de provincie Noord-Brabant, de heer ir. F.C. de Jong, speelt hierbij een hoofdrol.
~ Interview-NSS is een marktonderzoeksbureau; voor meer informatie zie httpalwww.interview-nss.
~ Bron: SeniorWeb (httpalwww.seniorweb.nl).
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6.3 Kennismaking en bewustwording
In de Stuurgroep Ouderen en ICT in Brabant i.o. wordt voorgesteld om informatieve bijeenkomsten, met
een lage drempel, als startpunt te kiezen. De bonden bieden aan daarbij de kar te trekken en in Noord-
Brabant deze open bijeenkomsten regionaal te organiseren voor alle ouderen. Momenteel is ruim een
derde deel van de Brabantse ouderen bij een bond aangesloten (115.000 van de totale groep van
300.000). Voor de bijeenkomsten wordt breed geworven (bedoeld wordt: binnen en buiten he[
ledenbestand van de bonden). Op de informatieve bijeenkomsten zijn dus ook ouderen die niet bij de
bonden zijn aangesloten van harte welkom. Gebruikmakend van de netwerken van de stuurgroeppartners
worden ouderen gestimuleerd deel te nemen aan compu[ercursussen. Tijdens de
kennismakingsbijeenkomst wordt een aanbod gepresenteerd voor ouderen die een ICT-cursus willen
volgen (naast Seniorweb presenteren ook andere aanbieders hun aanbod). Vanuit meerdere hoeken
bereiken waardevolle ideeën de Stuurgrcep. De ICT-werkgroep van het VBOB legt suggesties om
ouderen bewust te maken van de betekenis van ICT ter uitwerking aan de Stuurgroep voor. In de
rapportage `Vitaal Grijs Computerwijs' worden aanbevelingen gedaan. Ook tijdens de drukbezochte
Startconferentie wordt, tijdens lezingen en workshops, een groot aantal inzichten gepresenteerd.

De Stuurgroep Ouderen en ICT richt zich na de kick-off tijdens de Startconferentie op het oprichten van
zogenaamde `PC-DoeMeeCentra'. Inventarisatie leert dat hieraan in West-Brabant in kleine dorpskernen
de grootste behoefte bestaat. In 2003 wordt het eerste PC-DoeMeeCentrum in Huybergen opgericht. Het
VBOB voorziet in de benodigde publicitei[ onder met name KBO-leden. SeniorWeb zorgt voor het
benodigde cursusmateriaal en Rabobank West-Brabant is bereid tot sponsoring. Projectmanager ponkers
meldt dat in de loop van 2004 een kleine twintig PC-DoeMeeCentra zijn opgericht.

Stuurgrcep Ouderen en ICT ontwikkelt kennismaking met internet

Zelf cefenen met een cd-rom
In opdracht van de provincie Noord-Brabant en met subsidie van C~Brabant, heeft de Stuurgroep
Ouderen en ICT in Brabant door BOZ een cd-mm laten ontwikkelen. Deze cd-rom geeft de
mogelijkheid om'droog te oefenen' met internet. Zonder daadwerkelijk een online-verbinding te
maken, kan men met behulp van de cd-rom op een leuke manier kennismaken met de mogelijkheden
van internet. Ze laat voorbeelden zien van rondleidingen op allerlei websites. Ook kunnen filmpjes en
foto's uit de oude doos opgeroepen worden die afkomstig zijn uit het Brabants Filmarchief en de
Brabant Collectie. Verder wordt uitleg gegeven over elektronisch berichten verzenden en de
zoekmogelijkheden via internet.

Didactische methode
Bijzonder aan de cd-rom is de tcegepaste didactische methode. Dit betekent onder meer dat
aangesloten wordt bij de belangstelling van senioren. Ook wordt een `stap-voor-stap'werkwijze
gevolgd. Cursisten zien direct wat het eindresultaat van hun inspanningen kan zijn. Deze methode
toont de toepassing van e-mail (elektronische post) zonder dat er veel tijd verloren gaat aan het
opstellen van een e-mailbericht. Ouderen die de cd-rom uitproberen, zijn enthousiast. Het is leuk om
te dcen. De kennismaking met de computer blijkt veel eenvoudiger dan vooraf gedacht. En vooral: je
kunt onmiddellijk zelf aan de slag.

Bron: Informatie overgenomen uit de nieuwsbrief van Vitaal Grijs
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6.4 Zelfstandig wonen
ICT kan de mate en de duur van de zelfstandigheid bevorderen. Ouderen willen zo lang mogelijk
zelfstandig (blijven) wonen~functioneren. Toekomstige senioren zijn gewend om voor zichzelf te zorgen
en hun eigen zaken te regelen. Dat kan ook, omdat in veel gevallen ieder een eigen inkomen heeft. Op het
gebied van wonen, zorg en welzijn kan ICT helpen de zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Vanaf
het ontwerpstadium zal, in samenwerking met woningcorporaties, ruim baan gegeven moeten worden aan
`levensloopbestendig wonen'. In nieuwbouw kan ICT eenvoudig aangebracht worden. Vergelijkbaar met
het door ICT aangestuurd elektronicanetwerk in een moderne auto zal in het huis van de toekomst ICT
een opmars doormaken ~'. Ook in vormen van `groepswonen', bijvoorbeeld in een woonzorgcenttum,
zullen steeds meer bewoners hiervan profiteren. Door bij de aanleg van de infrastructuur rekening te
houden met ICT-mogelijkheden, kunnen la[er tegen minder kosten nieuwe voorzieningen worden
aangebracht (die bijvoorbeeld nodig zijn om het gevoel van veiligheid te bevorderen).
Ui[ Amerikaans onderzoek van Stevens en Diaz blijkt dat senioren opzien tegen het verlaten van het
eigen huis. Als zij hun onderzoeksresultaten naast de relevante literatuur leggen, concluderen Stevens en
Diaz~ dat verhuizen beschouwd wordt als `het laa[ste verblijf. Wonen in het eigen huis heeft voor
vrijwel iedereen een bijzondere betekenis.

"Relocation should be considered only as a last resort."
To explore the significance of the home for older people, indepth
interviews were conducted with women between the ages of 65-77.
Living within one's home proved to be significant in four special ways:
- First, it enabled the individual to host celebrations (e.g. birthdays,

Christmas) where family and friends gathered.
- Second, there were numerous occupational tasks (housework, gardening)

that structured the day.
- Third, by selecting various pastimes (playing [he piano, reading, cooking)

one could control emotions and thoughts.
- Fourth, living within one's own home provided a sense of security,

confidence and pride. Leaving the home was an unpleasan[ prospect for all
the interviewees. One significant idea to emerge was that moving from the
home would be depressing because it would signify the neamess of death.

Stevens, S, and T. Diaz

6.5 Maatschappelijke participatie
Door bij ouderen de kennismaking me[ ICT aan te moedigen, ontstaan meer mogelijkheden voor
maatschappelijke participatie. Tijdens bewustwordingsbijeenkomsten kunnen ouderen die schroom
hebben hun knoppenvrees overwinnen. Als er word[ aangesloten bij eigen interesses, leren senioren met
behulp van ICT nieuwe werelden ontdekken, in de betekenis van de wereld vanuit een ander gezichtspunt
leren zien. Differentiatie met behulp van gebruikersprofielen is nodig. Het is belangrijk om de groep
ouderen die met de computer en intemet om kan gaan zo groot mogelijk te ]aten zijn. Daarbij kunnen
jonge ouderen uitstekend ingeschakeld worden.

~~ H. Tange (Universiteit Maastricht, medische informatica) bevestigt: "In de woning van de toekomst zal standaard
veel meer ICT aanwezig zijn dan nu het geval is. E-mail, internet, videoconferentie en een verscheidenheid van
domotica zullen worden aangestuurd via een draadloos verbindingsnetwerk."
(Kammen, J. van `Zorgtechnologie kansen voor innovatie en gebruik', 2002, p. 303).
~g Stevens, S. and T. Diaz (2003).
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De drie algemene leerprincipes van SeniorWeb, te weten `learning by doing', `leatning step by step' en
`peer-learning', vragen om toepassing en uitbreiding. Ook zal er meer cursusaanbod vereist zijn voor
cursisten en met name ook voor de scholing van coachesldocenten~9. De drukbezochte website van
SeniorWeb kan uitgebreid worden met mogelijkheden voor `e-leaming''~o, zo concluderen de UvT-
studenten Klerks en Mohnen in het afstudeerverslag van hun stage.

Uit voorgaande initiatieven blijk[ dat de Stuurgroep Ouderen en ICT in Noord-Brabant veel energie steekt
in het tcegankelijk maken van ICT voor alle ouderen (mediaverbreding). Burgers doen vaardigheid op in
de omgang met nieuwe media om zich te informeren en met anderen te communiceren
(mediacompetentie). Hiervoor is het noodzakelijk de scholingsinfrastructuur voor pc-gebruik door
senioren uitte breiden.

Waarom word[ er zoveel moeite gedaan voor maatschappelijke participatie? Ook Nederland is een
informatiesamenleving geworden. Volgens Steyaerta'~ is het ontstaan van dit begrip terug te voeren naar
sociale wetenschappers die in de vroege jaren zeventig de maatschappelijke en economische
ontwikkelingen van de postindustrialisatie bestuderen. In de verkiezingscampagne van Clinton en Al Gore
breekt het begrip interna[ionaal door onder de term `information highway'. De modeme samenleving
kenmerkt zich door een informatieovervloed, een toename van het gebruik van ICT en een verschuiving
van het economische zwaartepunt naar de quartaire sector, die informatie-intensief is. Willen burgers
maatschappelijk participeren, dan is het hanteren van nieuwe media in het dagelijks handelen voorwaarde.
Als Nederlanders de elektronische snelweg niet kunnen opgaan, dreigt uitsluiting.

Aansluiten en uitsluiten
Van Rijsselt en Weijersa~Z verkennen de opvattingen over `aansluiting en uitsluiting' van ouderen in de
informatiesamenleving. Evenals het Seniorenpanel ICT van de Stichting Gerontechniek en Zorg (SGTZ)
willen ook beide onderzoekers nuancering aanbrengen. In plaats van te spreken over `de oudere' is
differentiatie nodig, bijvoorbeeld om oog te krijgen voor generatieverschillen. Van Rijsselt en Weijers
bevelen aan om meer te kijken naar `welk soort veranderingen er optreden in het zelfstandig functioneren
ten gevolge van het verouderingsproces'. Uitsluiting is binnen hun onderzoek gedefinieerd als een
situatie waarbij een oudere in een zodanige achterstandspositie geraakt dat het zelfstandig functioneren
en het maatschappelijk participeren worden belemmerd. Het is belangrijk om vast te stellen hoe
uitsluiting wordt gewaardeerd, op maatschappelijk en op individueel niveau. Niet in alle gevallen zullen
ouderen volgens Van Rijsselt en Weijers een beperking in het maatschappelijk participeren als negatief
ervaren. Er is ook zelden sprake van een zwart-witsituatie, van aangesloten of uitgesloten zijn. Aan- of
uitsluiting is de resultante van de druk vanuit de omgeving versus de individuele competentie van de
oudere.

Ter illustratie
Een treinkaartje kan anno 2004 gekocht worden aan het loket of via een automaat. Als de
fysieke loketten op Tilburg CS worden beperkt tot 1 à 2, in een afgezonderde ruimte en buiten
de loop naar het perron liggen, neemt de omgevingsdruk toe om van de automaat in de
vertrekhal gebruik te maken. Vanaf 1 juni 2004 betalen reizigers een toeslag op het aan het
loket gekochte kaartje. Het zal voor de oudere treinreiziger van belang worden dat hijlzij vlot
en veilig de kaartjesautomaat kan bedienen.

~9 Vergelijk het 'Train de trainer-programma'.
a~o Klerks P. en P. Mohnen, d.d. 11 oktober 2000.
a" Steyaert, J. (2000, p. 14-15).
a'Z Rijsselt, R. van en T. Weijers (1997, p. 12-13).
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Van Rijsselt en Weijers concluderen dat er nog geen duidelijk beeld is van de effecten van
informatisering op het zelfstandig functioneren en participeren van ouderen. Wel blijken ouderen een
duidelijke achterstand te hebben bij het gebruiken van ICT. De belangrijkste bedreiging voor ouderen
vormt het in grote mate uitgesloten zijn van de arbeidsparticipatie. De belangrijkste kans biedt IC'I' in de
mogelijkheden om het zelfstandig functioneren van ouderen te ondersteunen. Het is frappan[ te
constateren dat de drie uitdagingen die door Van Rijsselt en Weijers worden gencemd ook in het
Seniorenpanel IC'T van de Stichting Gerontechniek en Zorg (SGTZ) worden aangegeven.

Uitdagingen zijna~3:
- Verbeteren van de beeldvorming over ouderen: meer aandacht hebben voor de diversiteit binnen de

groep ouderen en de positieve aspiraties en potenties.
- Verbeteren van het beeld van informatisering~informatietechnologie: meer aandacht hebben voor

het aanpassen van ICT op de maatschappelijke vraag en op differentia[ie van het ontwerp.
- Betrekken van ouderen bij informatisering~informatietechnologie: het meer centraal stellen van de

oudere gebruiker bij het opzetten van informatiseringsprocessen (empowerment en
gebruikersoriëntatie) en het inschakelen van ouderen bij ontwerpprocessen.

Een belangrijk deelgebied van maatschappelijke participatie is éducation petmanente. Als (ouder
wordende) mensen zich continu on[wikkelen en blijven leren, zal de kans op aansluiting tcenemen. Ook
de toegankelijkheid van overheidsinfotmatie is voor maatschappelijke participatie van burgers van
belang. In het jaar 2000 beschikken bijvoorbeeld alle zeventig Noord-Brabantse gemeenten over een
eigen website en richt de aandacht zich massaal op het ontwikkelen van een tcegankelijk één-loket, waar
burgers terechtkunnen voor al hun vragen op het gebied van bijvoorbeeld zorg en welzijn.

Categorisering van digitale vaardigheden
Met het Nederlandse begrip `geletterdheid' wordt zowel `lezen' als `schrijven' bedceld. In Engeland
gebruikt men hiervoor één woord: literacy. In het Nederlandse leesonderwijs staat de methode van de
Fraters van Tilburg centraal. Kinderen ontwikkelen zich van analytische lezers (verklanken van letters)
to[ begri~~ende lezers (begrijpen wat er staat in geval van bijvoorbeeld figuurlijke taal of humor).
S[eyaert a volgt deze leesmethode als hij stelt dat voor digitale geletterdheid eerst `instrumentele'
vaardigheden nodig zijn, vervolgens `swcturele' vaardigheden en dat men zich ten slotte `strategische'
vaardigheden eigen maakt. Volgens Steyaert verloopt de ontwikkeling van digitale vaardigheden op
dezelfde manier. Ook het spectrum van digitale vaardigheden zou zich volgens hem ontwikkelen van
instrumenteel (een gebruiker kan de knoppen van de computer bedienen) naar structureel (digitale
informatie wordt begrepenl naar strategisch. Op dit laatste niveau kan een gebruiker op eigen initiatief
digitale informatie vetzamelen, integreren en naar actie vertalen. Hij of zij mag zich `digitaal geletterd'
noemen. S[eyaert omschrijft de huidige inspanningen van overheid, bedrijfsleven en bevolking om in
versneld tempo aan te sluiten op de informatiesnelweg als eendimensioneel. Deelname aan de
infotmatiesamenleving vraagt om meer dan louter toegang tot de fysieke infrastructuur. De beschikking
over een pc en een aansluiting op internet zijn weliswaar voorwaarden tot participatie in de
informa[iesamenleving, maar zij bieden hiervoor geen garantie. Er is behoefte aan een kanteling van de
huidige inspanningen: minder gericht op de technologie en meer op het gebruik en de digitale
vaardigheden. Met name de structurele en strategische vaardigheden verdienen extra aandacht. Burgers
met beperkte informatievaardigheden zullen kwetsbare burgers zijn.

a'3 Rijsselt, R. van en T. Weijers (1997. p. 16-17).
a~a Steyaert, J. (2000, p. 55).
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6.6 Samenvatting
Het Seniorenpanel ICT onderstreepte tijdens reflecterende bijeenkomsten al in het jaar 2000 de
noodzaak toekomstige gebruikers te leren omgaan met ICT en moderne technieken. Aanbevolen wordt
om daarbij speciale aandacht te besteden aan risicogroepen. Er mag geen tweedeling in onze
samenleving ontstaan. Om ICT toegankelijk te maken voor alle ouderen in Noord-Brabant en daarnaast
ook ICT-toepassingen te ontwikkelen die zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie
ondersteunen, wordt een Stuurgroep Ouderen en ICT in Brabant opgericht. Door de Stuurgroep wordt
een kennismakingscd-rom ontwikkeld en de oprichting van PC-DoeMeeCentra voorbereid.
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7 TOEPASSINGEN

7.1 Inleiding
In het voorgaande is aandacht geschonken aan de gebruikerskant. Er zijn allereerst gebruikers
nodig die met de nieuwe media kunnen omgaan. In de voor u liggende paragraaf gaat het om de
toepassingen.
In deze dissertatie komen geen 1C'T-toepassingen aan bod die specifiek gerich[ zijn op het vergroten van
de zelfredzaamheid. Denk hierbij aan een rolstcel voor mensen me[ lichamelijke beperkingen,
hoortcestellen en lichtalarmering voor mensen met een auditieve beperking, brailleleesregel voor mensen
met een visuele beperking, lichtbestuurde spraakcomputer (zogenaamde Delta-talker) voor personen die
vrijwel geheel verlamd zijn, niet kunnen praten en slechts hun hoofd kunnen bewegen enz. Een
uitstekende beschrijving aan de hand van uitgebreide interviews met doven, nierpatiënten en chronisch
zieken van door de `apioniers' in hun eigen leefsituatie als zinvol beoordeelde specifieke ICT-toepassingen
geeft Van Geelen 75. Daarnaast voorziet Van Kammen476 in een overzichtswerk gericht op
zorgtechnologie, met name op [ransmurale zorg. In Nederland en België is ook in diverse gerenommeerde
kenniscentra expertise beschikbaar.

Elektronische informatievoorzieningen en telemedicine zijn beide toepassingsgebieden waazaan volgens
Van Rijena", in zijn onderzoek onder intemetgebruikers, vee] behoefte bestaat. Twee conclusies zijn in dit
verband relevant:

- Er is informatie nodig om op verantwoorde wijze een beslissing te kunnen nemen. Dit geldt voor
burgers en voor professionele informatiebemiddelaars. De eerste conclusie die Van Rijen trekt, gaat
over het zoeken naar informatie bij een gezondheidsprobleem met behulp van in[ernet: "Van de
intemetgebruikers zoekt bij een gezondheidsprobleem 70qo via het internet naaz informatie over di[
probleem; bijna 20oIo dcet dit in zo'n geval vaak of altijd. Vrouwen doen dit meer dan mannen en
chronisch zieken vaker dan gezonden." Overigens is de betrouwbaazheid van medische informatie
op internet vaak mceilijk in te schatten478.

- De tweede conclusie heeft betrekking op gezondheidsbewaking via het intetnet." Een toenemend
aantal ondervraagden ziet wat in therapie of gezondheidsbewaking via het internet. Voor therapie is
dit overigens geringer: bijna één op de drie ondervraagden; meer dan de helft ziet op termijn
gezondheidsbewaking via het internet voor zichzelf als reële optie. Ongeveer 70qo van de
ondervraagden zou zijn gegevens over zijn eigen gezondheidstoestand willen kunnen raadplegen
indien men (chronisch) ziek is of zou zijn."

Ook in onderzoek van Nitel van Hoving en Wouters479 wordt duidelijk dat patiënten vooral behoefte
hebben aan een site op intemet met informatie over de kwaliteit van zorginstellingen en zorgverleners, om
op basis daarvan keuzes te kunnen maken. Beide onderzoekers stellen~o: "Inzet van ICT zien mensen
vooral zitten aan het begin en aan het eind van het zorgproces, namelijk bij het ontstaan van klach[en en
het zoeken van hulp en bij het revalideren tot aan genezing of het leren leven met een chronische ziekte:'
Er komt in hun onderzcek nog een tweede behoefte naar boven, namelijk om langer thuis te wonen (ruim
85qo denkt positief tot zeer posi[ief over het langer thuis blijven wonen) en daarbij van domotica, met
name alarmeringssystemen, gebruik te maken.

an Geelen, N. van (2000).
a~b Kammen, J. van ( 2002).
a~l Rijen, A. van (2003, p. 32 en p. 33).
47e Bijna de helft van de mensen (45~Io) die gezondheidsinformatie op interenet zoekt, vertrouwt in eerste instantie op
de informatie van de arts of apotheker. Bron: ICT-zorg Nieuwsbrief, d.d. 21 apri12005.
479 Hovíng, D. en E. Wouters (2005) zetten voor hun onderzcek een representatief datapanel in, waarin ruim 2.000
Nederlandse huishoudens vertegenwoordigd zijn.
aao Hoving, D. en E. Wouters (2005, p. 3).
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In Deel I is aangegeven dat I(C)T-ontwikkelingen in de zorg zijn gestart vanuit de `cure-kant'. In deel II
zal de aandacht verschuiven naar de `care-zijde'. Hieronder wordt ingegaan op ICT-toepassingen die het
zelfstandig wonen kunnen ondersteunen en de maatschappelijke participatie kunnen bevorderen. In de
volgende paragrafen komen in chronologische volgorde tcepassingen op vier gebieden aan de orde.
Elektronische informatievoorzieningen bijten als oudste toepassing het spits af. Vervolgens wordt
ingegaan op domotica. Daarna volgen tcepassingen op het gebied van telemedicine. Een beschrijving van
beeld-spraaktcepassingen, die van recente datum zijn, vormt de afsluiting. Mogelijkheden voor
datatransmissie nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Datacommunicatie kan weliswaar nog steeds
plaatsvinden via de telefoonlijn, maar de verbindingen worden sneller en breder. Zwaar datatransport is
daardoor ook voor particulier gebruik bereikbaar. ISDN wordt opgevolgd door kabeUASDL en glasvezel.
Met breedband kunnen de mogelijkheden van beeld-spraaktechnologie steeds beter worden benut. In de
toekomst zullen beeld-spraaktoepassingen dan ook aan belang winnen.

7.2 Informatievoorzieningen
Steeds meer overheidsdiensten, instellingen en bedrijven verlenen diensten via lCT. Belangrijke
toepassingen voor mensen die zelfstandig willen wonen en daarbij moderne technologie (de `T' in ICT)
willen benutten, liggen op het gebied van informatie (`I') en communicatie (`C'). De Raad voor de
Volksgezondheid's~ bijvoorbeeld concludeert dat de elektronische informatievoorziening een belangrijke
toepassing is: "De informatievoorziening aan de patiëndcliën[ bes[rijkt een breed [errein. Het gaat
namelijk niet alleen om infotmatie die direct gerelateerd is aan de zorgverlening, maar ook om informatie
betreffende zorgverzekeringen, het zorgaanbod, preventie, gezonde levensstijl enz." Ook provincie
Noord-Brabant en het PON~Z geven aan dat mensen met fysieke of psychische beperkingen zelf
verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van een volwaardig bestaan, waarvoor zij veel informatie zullen
moeten verzamelen. De één-loketontwikkeling, met per gemeente een goed tcegankelijke
informatievoorziening (in het lokaal loket), kan hen daarbij helpen.

Er gaan in de zorg veel gegevens rond. Valide en betrouwbare gegevens zijn nodig om geïnformeerd
beslissingen te kunnen nemen ~3. In onderzoek van Nitel van Hoving en Wouters~ met behulp van een
representatief datapanel, waarin ruim 2.000 in Nederland wonende huishoudens veRegenwoordigd zijn,
wordt duidelijk dat patiënten vooral behoefte hebben aan een site op intemet met informatie over de
kwaliteit van zorginstellingen en zorgverleners, om op basis daarvan keuzes te kunnen maken.Voor goede
marktwerking in de zorgsector is het noodzakelijk dat consumenten over vergelijkende informatie
beschikken. Kortom, de zorg is een kennisintensieve sector. ICT kan voordelen bieden op het gebied van
toegankelijkheid en beschikbaarheid. Op intetne[ kan een informatievoorziening onafhankelijk van tijd of
plaats geraadpleegd worden.

Wieselmann~s begint zijn rapport over ICT in de zorg met de constatering: "De informatie- en
communicatietechnologie (ICT) zal de komende jaren in de ontwikkeling van zorg- en dienstverlening
aan mensen met beperkingen, ouderen en (chronisch) zieken in snel tempo aan belang winnen. Niet alleen
in de sfeer van inforrnatievoorziening, maar ook in de vernieuwing van het zorg- en
dienstverleningsaanbod zelf." Aan welke informa[ie bes[aat behoefte? Volgens Wieselmann486 kan de
consument zelfstandig informatie verwerven en verwerken over:

- de bevordering van zijn eigen gezondheid en meer algemene informatie over gezondheid, ziekte en
levensstijl

- de organisa[ie van de zorg, toegespi[st op zijn si[uatie, zoals namen en bereikbaarheid van
hulpverleners

"S~ Raad voor de Volksgezondheid Deel 2: Achtergronden ( 1996, p. 91).
4g2 Provincie Noord-Brabant en PON (2t~4, p. 74).
483 Zie www.medicinfo.nl voor een voorbeeld van een informatievoorziening, gesteund door de faculteit
~eneeskunde van de Universiteit Maastricht om in betrouwbare medische informatie te kunnen voorzien.
~ Hoving, D. en E. Wouters (2005).

Ab5 Wieselmann, M. (2001, p. 2).
486 Wieselmann, M. (2001, p. 11).
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- hulpmiddelen en medicijnen, bijvoorbeeld voorlichting over welke mogelijkheden er zijn
- relevante belangenverenigingen of consumentenorganisaties voor zijn ziekte of beperking

De consument kan zelf in contact treden met organisaties en personen op het terrein van zorg en
leveranciers van hulpmiddelen, met lotgenoten voor raad en advies. Kortom, er ontstaan mogelijkheden
voor autonomie en zelfmanagement (eigen regievoering) op het domein van gezondheid en ziekte.

7.2.1 Van multomap tot website
Informatievoorzieningen zijn er zowel voor patiënten I burgers als voor professionals. Een
informatievoorziening bestaat veelal eerst in gedrukte vorm, bijvoorbeeld in de vorm van een klapper (of
`rolodex': een open, roterende visitekaarthouder) voor persoonlijk gebruik met de regionale sociale kaart,
die NAW-gegevens en telefoonnummers van hulpverlenende instanties en personen bevat. Later komt
deze informatievoorziening bijvoorbeeld op diskette beschikbaar en nog later op cd-rom. De door het
NIZW uitgebrachte cd-rom `Handynet' met alle hulpmiddelen en organisaties is hiervan een illustratie.
Een ander voorbeeld is in Noordoost-Brabant te vinden, waar halverwege de jaren negentig onder de
naam `Linea Recta' de sociale kaart van de regio op cd-rom aan abonnees is gedistribueerd. Zijn gegevens
in elektronische vorm beschikbaar en wil men de ontwikkeling van persoonlijk naar algemeen gebruik
doormaken, dan ligt anno 2000 de stap naar Internet voor de hand. Als groot voordeel wordt meestal
`kostenbeheersing' gezien. Vooral het beheer, in veel gevallen de zwaarste kostenpost, kan efficiënt en
effectief plaatsvinden. Ook de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de informatievoorziening op
internet nemen toe.

Dat het belangrijk is om vraaggericht een sociale kaart te ontwikkelen en daarbij aandacht te besteden aan
het kwali[eitstraject blijkt ook uit de rapportage van Harmsen, e.a~' Als onderzoekers van het Centre for
Quality of Care Research (WOK) van het UMC St Radboud Nijmegen evalueren zij de voor Gelderse
huisartsen ontwikkelde Sociale kaart GGZ Gelderland. In totaal verschenen twee cd-romversies van de
sociale kaart op de markt. In het najaar van 2003 en in het voorjaar van 2004 werden de cd-roms
toegestuurd aan 650 Gelderse huisartsen. Hoewel veel huisartsen vóór aanvang van het project aangaven
behoefte te hebben aan een sociale kaart over de GGZ, bleek de 'Sociale kaart GGZ Gelderland' door
weinig huisartsen te zijn geïnstalleerd en geraadpleegd. Ook na de tweede versie leek de hceveelheid
informatie van de sociale kaart tekort te schieten. Het gebruik van zoektermen bleek nauw te luisteren.
Door te zceken op 'eetproblemen' in plaats van op 'eetstoornissen' werden andere resulta[en verkregen.
Daarnaast gaven huisartsen aan dat de weegave van resulta[en onoverzichtelijk was. Gezien het lage
aantal huisartsen da[ de sociale kaart installeerde en raadpleegde, gevoegd bij het aantal problemen dat
daarbij optrad, wordt een betere begeleiding geadviseerd. Bijvoorbeeld door een consulent die de praktijk
hezoekt; helpt bij het installeren en uitleg geeft over het opzoeken van inf~rmatie.

7.2.2 Informatie, transactie en interactie
Informatievoorzieningen maken veelal een ontwikkeling door waarin de geboden functies zich uitbreiden.
In de elektronische voorzieningen staat aanvankelijk de `informatieve func[ie' centraal. Een gebruiker kan
bijvoorbeeld de informatievoorziening alleen `raadplegen', zonder dat er mogelijkheden voor invcer of
muta[ie zijn. In een volgend stadium kunnen mogelijkheden voor `transactie' on[staan, bijvoorbeeld
doordat de gebruiker een formulier invult en verzendt. Een populaire toepassing is de zelftest,
bijvoorbeeld voor diabetes Mellitus II. Van recente datum is de `interactiefunctie'. De gebruiker,
bijvoorbeeld een mantelzorger van een dementerende patiënt, kan met andere mantelzorgers via de
website een relatie op afstand onderhouden. Er b4l~jkt grote behoefte te zijn aan onderlinge uitwisseling
van ervaringen, onder meer voor zieke kinderen of jongeren met een mobiliteitsbeperking~9. Bij de
transactie- en de in[eractiefunc[ie neemt, kortom, het belang toe van de communicatie (de letter `C' in de
afkorting ICT).

4B7 Harmsen, M. e.a. (2005)
4eB Zie htt~lwww.ffcontact.nl, de virtuele gemeenschap ( interactief, besloten en veilig) van www.sophiakids.nl.'89 Zie httpalwww.intermobiel.com, voor een overzicht van de activiteiten van de Stichting Intermobiel, die met een
videozuil langs scholen, ziekenhuizen en revalidatiecentra gaat om jongeren gelegenheid te geven elkaar een
videoboodschap te sturen.
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Ter illustratie `De Verhalentafel''~, een voorbeeld van een tcepassing gericht op communicatie en
interactie bij een mceilijke doelgroep: licht dementerenden. De Verhalentafel is een veelbelovend
initiatief. Tijdens de eerste landelijke manifestatie `ICT en samenleving' in Amsterdam, wordt de
Verhalentafel door de bezcekers als winnaar uitgekozen van de .NL-Award 2003.

4~ Zie www.verhalentafel.nl.

166



De Verhalentafel
De Verhalentafel is een meubel dat plaats biedt aan één tot zes gebruikers. Met slechts
twee knoppen kan men via ingebouwde schermen historisch beeldmateriaal oprcepen. De
eerste versie van de Verhalentafel is - samen met ouderen - ontworpen door beeldend
kunstenaar Hans Mullec Gebruikers hebben ruime keuze aan korte beeld- en
geluidsfragmenten. De fragmenten roepen herinneringen op, die weer kunnen leiden tot
een gesprek. Het doel van de tafel is de levensvreugde van bewoners van een
zorginstelling te verhogen. De Verhalentafel draagt bij aan reminiscentie (Latijn voor
`herinnering') en vemundert sociale isolatie in een instelling. De Verhalentafel is via
intemet verbonden aan een netwerk. Hierdoor kan geregeld nieuw beeldmateriaal worden
tcegevoegd.

De Verha[entafel is een bijzonder vormgegeven meubel

Oudere mensen bezitten een schat aan levenservaring, die zij graag delen. De
Verhalentafel kan helpen sociale isolatie (die veelal leidt tot depressiviteit) te
verminderen. Landelijk onderzoek toont aan dat reminiscentie bijdraagt aan het welzijn
van ouderen. In zorginstellingen blijkt de Verhalentafel hieraan ondersteuning [e bieden.

De verhalen in de tafel worden geselecteerd in samenwerking met ouderen. Het
beeldmateriaal wordt verkregen via instanties zoals het Instituut voor Beeld en Geluid,
Imagine IC en het NOB. De fragmenten in de Verhalen[afel dateren uit de periode 1920
tot 1980. Het materiaal bestaat uit liedjes, Polygoon joumaals en korte filmpjes uit het
alledaagse leven. De lengte varieert van één tot drie minuten. Bewoners kunnen
ingesproken reacties tcevoegen aan de tafel. Ook kan men eigen filmmateriaal laten
tcevoegen. De Verhalentafels zijn onderling met elkaaz verbonden, waardoor het mogelijk
is materiaal te verspreiden naar alle Verhalentafels in Nederland.

Het prototype is een half jaar getest. Eind 2004 zijn er een tiental in zorginstellingen
geplaatst, onder meer in Peppelrode, De Sterren te Eindhoven. Ter onderbouwing voert
het Trimbos-ins[i[uut wetenschappelijk onderzoek uit.
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7.2.3 Inforntatie op internet over gezondheid en ziekte
Veel mensen raadplegen het internet om medische informatie te zoeken. De Raad voor de
Volksgezondheid (RvZ)491 toonde in 1996 een vooruitziende blik. De Raad schrijft namelijk in haar
advies aan de minister: "De zorgvrager kan zich oriënteren via de infotmatiesnelweg op het (regionale)
zorgaanbod (openingstijden, eventuele wachtlijsten e.d.), op het aanbod van zorgvercekeringen, op
preventieve maatregelen en gezonde levensstijl e.d. en kan, naast andere (digitale) media van de snelweg
informatie krijgen over ziekten, aandoeningen, stoomissen, behandelingswijzen e.d. Patiënten~cliënten
wisselen informatie uit over hun ervaringen met zorgaanbod en verzekeraars." In haar opdracht tot het
samenstellen van dit advies schrijft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw dr. E.
Borst-Eilers492: "Ik ben van mening dat IT een belangrijke rol kan spelen in de verbetering van kwalitei[,
doelmatigheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel."
Vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw word[ niet meer over informatietechnologie
gesproken, maar over informatie- en communicatietechnologie. Ook voor de zorg geldt dat consumenten
geïnformeerd willen zijn, bijvoorbeeld om de juiste vragen aan hulpverleners of adviseurs te kunnen
stellen. In peilingen over internetgebruik komt keer op keer naar voren dat het zceken naar informatie op
het gebied van zorg en welzijn in een grote behoefte voorziet.

7.2.4 Informatie over wonen en woonondersteuning
In de afgelopen jaren is er binnen de gezondheidszorg een ontwikkeling gaande waarbij de eigen wil van
de zorgvragers wa[ betreft de manier waazop zij hun leven willen inrichten richtinggevend wordt.
Modernisering van de AWBZ leverde het persoonsgebonden budget (PGB) op, dat zorgvragers in staat
stel[ eigen keuzen te maken493. Bij het vraaggericht ontwikkelen van een (elektronische)
informatievoorziening is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de informatiebehoefte per onderscheiden
doelgroep. Laten wij ter illus[ratie de informatiebehoefte van één doelgroep onder de ]cep nemen,
bijvoorbeeld cliënten ui[ de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Tot voor kort was het voor mensen met
een psychiatrische handicap alleen maar mogelijk om in een instituut [e wonen, alhankelijk als zij waren
van de zorg van anderen. Psychiatrische patiënten worden mondiger. Zij geven volgens het
Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid'~ zelf aan dat ze willen blijven wonen in hun eigen woning. Als
dat niet meer gaat zonder zorg, willen zij het liefst zorg ontvangen in hun eigen huis. Zelfstandig wonen,
dat wil zeggen buiten een instituut, is een voorwaarde voor het opbouwen en onderhouden van een sociaal
netwerk. Bij de GGZ-cliënt worden de woonsi[uatie en zelfredzaamheid als essentieel gezien om aan
herstel te werken495. De introductie van de herstelvisie verwijst naar de gezamenlijke inspanningen van
hulpverleners en cliëntsystemen niet alleen de symptomen onder controle te houden, maar om ondanks de
psychiatrische stoornis een zinvol bestaan als burger op te bouwen (maatschappelijke participatie) en
opnieuw de regie te voeren over het eigen leven. Doordat de woonmogelijkheden voor GGZ-cliënten
toenemen, meer cliënten zelfstandig willen wonen - en hiertoe vanuit de zorg ook worden aangemoedigd
(zie de ontwikkelingen op het gebied van extramuralisering en het persoonsgebonden budget) - de
regelgeving s[eeds ingewikkelder wordt en het aanbod zich uitbreidt, wordt het voor de cliënt steeds
moeilijker om een duidelijke weg te vinden.

491 Raad voor de Volksgezondheid (1996, p.17).'92 Opdrachtbrief `informatietechnologie in de zorg' van minister Borst aan RvZ, d.d. 27 februari 1996.'93 Nijhuis ontwikkelt `Persoonlijk ZorgNetwerk' om met zcekprofielen zorgvragers en zorgaanbieders bij elkaar te
brengen. In Nederland zijn er ca. 65.000 PGB-houders, die jaarlijks 1 miljazd euro uitgeven. De website van Nijhuis
helpt bugethouders bij het vinden van personeel, planning en (financiéle) administratie voor zorgkantoor en
belastingdienst. Zie www.oznnet.nl.
'~ Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid (2004, p. 22)."95 Deze herstelvisie is betrekkelijk nieuw, maar vindt steeds meer ingang in de GGZ. Tot in de jazen zeventig ging
de aandacht in de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problemen uit naar genezing, het dcen verdwijnen
van symptomen en het onder controle brengen van de ziekte.

168



Het Brabantse Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid concludeert dan ook dat een gcede
informatievoorziening noodzakelijk is. Eind 2004 wordt voorgesteld om een Steunpunt Wonen op te
richten, waarvan onder meer een website deel uitmaakt met het woningaanbod voor GGZ-cliënten in
Noord-Brabant. Verder blijkt er behoefte te zijn aan informatie over aanpalende onderwerpen op gebieden
die grenzen aan wonen, zoals over:

- regelingen (PGB)
- zorg
- maatschappelijke begeleiding
- administratie
- sociale contacten
- huishouding
- werk

Het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid stelt voor een website met het woningaanbod en andere
relevante informatie - vraaggericht - te ontwikkelen. Aan een dergelijke website bestaat volgens het
Kenniscentrum grote behoefte. De websi[e kan vervolgens onderdeel uitmaken van de lokale loketten.
Een elektronische informatievoorziening over wonen en woonondersteuning zal waarschijnlijk ook voor
andere doelgroepen in een behoefte voorzien. Vergelijk bijvoorbeeld de internetsite met gezamenlijk
woningaanbod voor mensen met een verstandelijke enlof lichamelijke beperking in de regio Zuidoost-
Brabant'~. Ook in een actieonderzoek uitgevoerd door vier studenten van Fontys Hogescholen
betreffende het welzijn van 55-plussers in de gemeente Nuenen concluderen Reekers e.a.497 dat het lokale
loket, met name het via één informatiepunt aangeven welke mogelijkheden er bestaan om thuis te kunnen
blijven wonen, kan worden gezien als goed startpunt om gemeentelijk beleid aan te laten sluiten op de
WMO.
In de gemeente Tilburg is een zogenaamde seniorenwijzer49s beschikbaar, waarin samenwerkende
woningcorporaties (WonenBreburg, Tiwos en TBV Wonen) de aangepaste woningen voor oudere
huurders en mensen met een beperking per woongebied in beeld brengen. Dergelijke elektronische
informatievoorzieningen zullen een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het lokaal loket, dat in een
centraal servicepunt van een woonzorgzone ondergebracht kan zijn.

7.2.5 Eén gemeentelijk informatiepunt: het lokaal loket
De Nederlandse overheid heeft alle adviezen niet naast zich neergelegd. Om de overheid te moderniseren,
is een grote veranderingsslag noodzakelijk, die de vraag van de burger centraal stelt. Er is visie
ontwikkeld. Concretisering van de visie vindt plaats binnen het `één-loketmodel'. Het Programmabureau
vanuit OverheidsLoket (OL) 2000 en later Elektronische Overheid brengen een stroom van producten en
diensten op gang gericht op het één-loket, met name in relatie tot de Regionale Indicatie Organen
(RIO's)'~. In feite wordt het advies van Seegers opgevolgd. Seegers~, directeur RIO Noord-Limburg:
"Mijn aanbeveling is dat lokale loketten in al hun verschijningsvormen met elkaar één digitaal
loketsysteem opzetten, met een sociale kaart, een databank, een callcenter, een netwerk en deskundige
medewerkers." Binnen het één-loket staat een oud ideaal~~ centraal: burgers vinden op één (fysieke of
virtuele) locatie antwoord op al hun vragen. Relevante projectlijnen in di[ verband zijn VraagWijzer,
KennisRing, Sociale As en Zorgportaal.
Ui[ onderzcek van het Verwey-Jonker [nstituut blijkt het informatieaanbod bij de gescande
overheidsloketten overweldigend en divers. Aangeraden wordt om de vraagpatronen van burgers
richtinggevend te laten zijn. Belangrijke input voor het Loket VraagWijzer Zorg 8r. Welzijn vormen dan
ook de zogenaamde `vraagpatronen'. Het Verwey-Jonker Instituut geeft een aanzet door rond `inkomen'

4~ www.wonenvoorpehandicapten.nl.
497 Reekers, [. e.a.
ava De seniorenwijzer is ook te raadplegen via www.wonenbrebure.nl.
'~ Vanaf 2005 wordt de taak van het RIO overgenomen door het CIZ, Centrale Indicatiestelling Zorg.
~ Seegers. W. in: VraagWijzerberichten, 2003, jrg. 3, nr. 2, p. 8.
"" Alle oeschreven documenten op één plaats bijeen, lag bijvoorbeeld als (gedroomde) ambitie ten grondslag aan de
bibliotheek ~~an Alexandrië.
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de vraagpatronen te validerenSOZ. Het vertrekpunt voor de vraagpatronen is een gebeurtenis die een burger
in beweging zet. Bij vraagpatronen rond inkomen is dat bijvoorbeeld ontslag. Dit vertrekpunt vinden we
in de volgende paragraaf, waar de ontwikkeling van KennisRing wordt beschreven, terug.

Er is door het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan bij loket Schalkwijk in Haarlem, loket
WegWijs in Vught, Woon-, Zorg- en Welzijnstrefpunt in Hellevoe[sluis en Zorgloket in Almelo. De vier
loketten zijn vanuit een verschillende achtergrond ontstaan. Ui[ het onderzoek blijkt de doelgroep van
sociaal kwetsbaren inderdaad in de praktijk bereikt te worden. Verder wordt overduidelijk da[
inkomensvragen van deze doelgroep steeds een complex van vragen over inkomensondersteuning, zorg,
welzijn, wonen en aanverwan[e teneinen betreffen. Alle vier de loke[ten positioneren zich als
toegangspoort voor het gemeentelijke dienstverleningstelsel op het brede terrein van wonen, welzijn,
zorg en inkomensondersteuning. Ook in dit onderzoek wijzen de infotmatie-intermediairs twee
instrumenten aan als noodzakelijk om het werk goed te kunnen doen: een sociale kaart en een
cliëntvolgsysteem, al dan nie[ passend binnen de KennisRing.
Eigen onderzoek naar de IC'T-toepassingen die nodig zijn binnen een lokaal loket bevestigt dit beeld~3. Er
is - naar de mening van medewerkers van lokale loke[[en in de gemeenten Reusel-De Mierden, Geldrop-
Mierlo en Veldhoven - een sociale kaart als basis nodig. Vermeulens~ e.a. onderzoeken kwaliteitscriteria
voor een sociale kaart op internet. Het doel is de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en
vraaggerichtheid van de informatievoorziening te verhogensos

7.2.6 VraagWijzer, KennisRing en Sociale As
Een gcede sociale kaart wordt door medewerkers gezien als behorend tot het basisgereedschap in een
lokaal loket. Deze eis is in een vroeg stadium opgepakt door VraagWijzer. Dit overheidsinitiatief
propageerde een visie op een methode van vraaggericht ondersteunen van burgers die problemen
ondervinden en daarom naar passende diens[verlening zoeken. Het project van het ministerie van VWS is
tot en met 2003 ontwikkeld. VraagWijzer bestond uit drie onderdelen:

- een fysiek loket: in bijvoorbeeld een gemeentehuis is een plek ingericht waar burger en adviseur
elkaar kunnen on[moeten

- een elektronisch loket: waar een burger zélf - zonder adviseur - antwoorden kan vinden
- een KennisRing: een combinatie van elektronische producten voor de adviseur, onder meer een

sociale kaart
Wat betreft de eerste twee onderdelen mag het vanzelfsprekend niet uitmaken of een burger antwoord
krijgt via een fysiek dan wel elektronisch loket. Een burger die zijn vraag bijvoorbeeld per e-mail stel[, zal
hetzelfde antwoord ontvangen als hij naar de balie van het loket stapt en zijn vraag mondeling aan de
adviseur voorlegt. Dit principe van `multichanneling' is eenvoudiger gezegd dan gedaan. In de dagelijkse
werkpraktijk is multichanneling moeilijk te realiseren en vraagt de voortdurende aandacht voor onderlinge
afstemming.

KennisRing
Het NIZW heeft in Nederland uitgebreide ervaring met informatievoorzieningen. Een van zijn producten
is `De grote almanak voor informatie en advies', een naslagwerk over wetten, regelingen en juridische
kwesties, variërend van uitkeringen tot welzijn en vrije tijd. De almanak bevat alle juridische informatie
over het maatschappelijke verkeer vanuit het perspectief van de burger. Het boek [elt ruim duizend
pagina's en verschijnt elke twee jaar in een geactualiseerde versie. Van der Sluis en Dankelman~ melden
dat medewerkers van 2ZW (een werkmaatschappij van het NIZW) KennisRing bouwen, een elektronische
informatievoorziening die in haar definitieve vorm toegang mcet geven tot nagenoeg alle
informatiebronnen op sociaal en maatschappelijk terrein aan zowel burgers als professionals. De grote

5~ Rijkschroeff, R. e.a. (2001, p. 7).
~3 Vermeulen, J. (2004).
~ Vermeulen, J. e.a. (2000, 2002, 2003).
sos In de literatuurlijst is een aantal websites verzameld met gezondheidsinformatie gericht op zorgconsumenten en
zorgprofessionals. Ook websites met criteria voor beoordeling van (gezondheids)portalen staan vermeld.
~ Sluis, J. van der en R. Dankelman (2002, p. 2).
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almanak wordt een van de pijlers van de KennisRing. Dankelman: "Iemand die met een ingrijpende
gebeurtenis te maken krijgt, worstelt altijd met een complex aan vragen. Neem het voorbeeld van iemand
bij wie kanker wordt ontdekt. Deze persoon wil niet alleen weten wat het verloop van de ziekte kan zijn,
maar ook welke consequenties die heeft voor het gezinsleven, voor het werk, voor de huisvesting en de
financiën. Als straks de KennisRing gereed is, kan al deze informatie worden opgediept."

Sociale As
Eind 2002 nemen drie ministeries (VROM, SZW en VWS) het initia[ief om beleid [e ontwikkelen op
gebieden die samen de zogenaamde `sociale as van de maatschappij' vormen: werk, inkomen, bijzondere
bijstand, huursubsidie, zorg en welzijn. Uit praktijkervaring met het sociale beleid is bekend dat mensen
met inkomensproblemen vaak ook diensten nodig hebben op andere gebieden, bijvoorbeeld op het terrein
van zorg en welzijn. Het is de bedceling dat het project Sociale As geïntegreerde dienstverlening
realiseert, met andere woorden één loket voor inkomen, sociale zekerheid, werkgelegenheid, wonen,
huursubsidie, zorg en welzijn. Via een tiental pilots, waarin optimaal gebruikgemaakt wordt van ICT,
onderzcekt men hoe de overheid vraaggericht, effectief en eff"iciënt haar burgers kan informeren.

7.2.7 Van sociale kaart naar zorgportaal
Een nieuw fenomeen op het gebied van elektronische informatievoorziening is het internetportaal. Het
zogenaamd `zorgportaal' is van recente datum. De gemeente Tilburg bijvoorbeeld, die al enkele jaren over
een sociale kaart beschikt, maakt begin 2004 de ontwikkeling van een zorgportaal bekend. Binnen één
werkomgeving wordt informatie uit diverse informatiebronnen, van verschillende organisaties, met
behulp van een zogenaamd content managementsysteem beheerd en via een webbrowser aangeboden.
Informatie uit het eigen intranet kan worden gecombineerd met informatie uit back-office systemen en
externe websites. Op basis van dit principe kondigt de provincie Zeeland begin 2004 de ontwikkeling van
`Zorgportaal Zeeland' aan507. Een zorgportaal kan in de regio een loket vormen tot de eigen
zorgverlening, die aangepast is aan individuele voorkeur van de gebruiker. In een zorgportaal kunnen
interacties [ussen zorgconsument en zorgverlening gestroomlijnd worden. Er ontstaan ideeën voor
opname van een Persoonlijke Welzijnspagina op het Regionaal Zorgportaal~ met informatie over het
eigen ziektebeeld, mogelijkheden om afspraken te maken met zorgverleners, onderdelen van het
gemeenschappelijk beheerd dossier, tes[s, zelfzorgprogramma's, onderzoeksuitslagen enz.

Ter illustratie van de inhoud van een zorgportaal is een gedeelte van de projectbeschrijving van
Gezondheidsportaal Almere overgenomen uit de Nitel-projectendatabase~.

Inhoud van het project Cezondheidsportaal Almere
Het Gezondheidsportaal Almere is een implementatie van het Regionaal Gezondheidsportaal, dat
door zorgregio's en gemeenten als raamwerk wordt ingezet voor de inrichting van een centraal,
vraaggestuurd loket op het internet. Door middel van dit loket wisselt de consument informatie uit
met de lokale zorgaanbieders en anderen die zijn betrokken bij de realisatie van zijn persoonlijke
gezondheidsdcelen. Het Gezondheidsportaal Almere, waarvan de functionaliteit is bepaald aan de
hand van onderzoek en gesprekken met s[akeholders (zorggebruikers, gezondheidscentra,
ziekenhuis, GGZ, GGD en gemeente) en eindgebruikers, kent voor iedere consument een
persoonlijke pagina die geleide zelfservices ( zelfhulpprogrammá s, zorgvraagverheldering en
disease management) en betrouwbare informatie over gezondheid, preventie, zíekte, zorg en
voorzieningen biedt. De informatie is daarbij geïndividualiseerd en afgestemd op de producten,
diensten en contacten vanlmet de eigen zorgverleners. Daarnaast biedt het Gezondheidsportaal,
dat op onderdelen een relatie heeft met registratiesystemen van de eerste en tweede lijn, de
mogelijkheid om op gestructureerde wijze te communiceren met zorgverleners, lotgenoten en
leveranciers van voorzieningen. Om zorgvraag en zorgaanbod op elkaar af te kunnen stemmen
(personalisatie van het portaal vanuit het perspectief van de consument), worden de sociale kaart
van de regiolgemeente en een persoonlijk profiel van de consument tcegepast.

Bron: www.niteLnl
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7.3 Domotica
Verwacht wordt dat domotica de wereld waarin wij wonen gaat veranderen. Domotica kan enerzijds via
een centraal netwerk alle intelligente systemen in ons huis verbinden, zodat zij samenwerken en kunnen
communiceren. Anderzijds kan domotica in de nabije tcekomst ons `netwerk-huis' met grotere netwerken
verbinden in de eigen wijk, in de regio, in het land of internationaaL Het voordeel voor de consument?
Meer wooncomfor[, efficiency, gemak en vrijheid. Maar ook oplossingen voor de zorgsector, meer
zekerheid en energiebesparing51". Ook mevrouw Dekkers", minister van VROM, is van mening dat op
laatstgenoemd terrein winst is te behalen. Prcefprojecten hebben uitgewezen dat als wijkbewoners eens
per maand hun meterstanden van gas, water en licht via internet ontvangen burgers energiezuiniger gaan
leven. Dit levert engiebesparingen op van 7qo.

[n het voorgaande zagen wij dat vergrijzing, extramuralisering en vermaatschappelijking tot
onoverkomelijke problemen kunnen leiden als er niet meer zorgwoningen en domoticavoorzieningen
komen. Domotica kan mensen helpen om zelfstandig te wonen en de regie over het eigen leven te
houden. Hierdoor kan verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingstehuis uitgesteld worden. Kester51z vult
vanuit het programma `In eigen omgeving oud worden' de voordelen van de toepassing van domotica
vanuit de praktijk aan:

- Allereerst is er van minder afhankelijkheid van de bewoner sprake, doordat altijd bercep mogelijk is
op hulpdiensten via een communicatiesysteem met de zorgcentrale. Hierboven wordt dit voordeel
het `houden van de regie over het eigen leven' genoemd.

- Verzorgers hebben gemakkelijk tcegang tot de woning doorda[ de zorgcentrale het deurslot op
afs[and kan openen.

- Een veilig gevoel voor de bewoners door de aanwezigheid van inbraakalarm, rookmelder en
intercom met beeldscherm.

- Vergroting van comfort en veiligheid door verlich[ingsfuncties, waardoor onder meer valpartijen
kunnen worden voorkomen.

- Energiebesparingsmogelijkheden onder meer door de efficiënte aansturing van verlichting en
verwarming.

Voor de ontwikkeling van domotica in de beginperiode is subsidie ter beschikking gesteld. Om op
projectniveau nieuwe ideeën te stimuleren die ervoor zorgen dat er meer mensen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen, trad op 1 oktober 2000 de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling (WZSR) in
werking. De WZSR513 is door de ministeries van VWS en VROM, in samenwerking met IWZS'a, tot stand
gebracht. Deze woonzorgstimuleringsregeling was opgezet voor drie jaar en is per 1 oktober 2003
beëindigd. Naast deze tijdelijke regeling had de provincie Noord-Brabant in de jaren 1999-2002 een
aanvullende subsidieregeling voor domotica (Vitaal Grijs) en het zogenaamde Combifonds.
Samenwerking met Europese fondsen loopt via Alive en [AB (Innovatieve Acties Brabant). Bedrijven
kunnen subsidies krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten via het ministerie van Economische
Zaken, bijvoorbeeld via Senter, vaak met ondersteuning door de BOM (Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij).

Als domotica ontwikkeld is, wordt van de gebruiker een bijdrage in de exploitatie verwacht. Eind 2004
neemt bijvoorbeeld Kuppens515, voorzitter van Regiegrcep woonservice Eindhoven, als uitgangspunt dat
een burger zelf de benodigde persoonsgebonden (domotica)toepassingen betaalt. Als een burger daartoe
niet in staat is, kan een bercep op de bijzondere bijstand worden gedaan. Voor een bijdrage in de kosten
van domoticavoorzieningen kunnen burgers, tot aan het moment van invcering van de WMO, hun PGB

sio ~mbermont, D. en E. van der Geest (2002, p. 8).
51 ` Uitspraken van minister Dekker tijdens een EPN-dinervergadering, d.d. 5 september 2005. Bron: EPN-nieuws,
~aargang l0, oktober 2005, p. l-2.

12 Kester, ]. (2005, p. I8).
513 www.vrom.nl 8r www.minvws.nl.
sia Zie www.iwz.nl.
sij Kuppens, J. in de beantwoording van vragen tijdens de Conferentie Woonservice Eindhoven en ICT,
d.d. 8 oktober 2004.

172



(persoonsgebonden budget) aanwenden in combinatie met mogelijkheden die de WVG (Wet
Voorzieningen Gehandicapten) biedt om de benodigde hulpmiddelen aan te schaffen.

7.3.1 Defnitiebepaling van domotica
Domotica zorgt ervoor dat in een woning technologie en diensten samenkomen, dat deze veilig en
comfortabel zijn en daarmee geschikt voor de oudere bewoner. Domotica komt van domus, Latijn voor
`huis', en ica, van elektronica en telematica, twee belangrijke aspecten van domoticawoningen. Vrij
vertaald is domotica dus `het auromatiseren van huisfuncties'.

WillemsS1ó hanteert als omschrijving: "Domotica is het gebruik van informatica en telematica in en
rondom de woning ten behoeve van comfort, energiebesparing, elektronische dienstverlening, verzorging
aan huis en aanpassing aan de individuele mens."

Van der Leeuw (2000) geeft aan dat de elementen zelfstandig (blijven) wonen, besparen op zorgkosten,
vraagsturing en energiebesparing een rol spelen bij de begripsbepaling van domotica.
Weijers pleit ervoor domotica te verbreden naar `slim wonen'. Domotica omvat volgens Weijers51 het
gehele spectrum van technologische toepassingen en diensten in de woonomgeving dat tegemcet komt
aan de vraag van de bewoners naar comfort, veiligheid, zorg, ontspanning en communicatie. Domotica
kan intelligente oplossingen bieden voor praktische problemen die ouderen in hun woning,
woonomgeving of woonzorgzone tegenkomen. Daarnaast kan domotica een bijdrage leveren aan de
zelfredzaamheid, veiligheid en het comfort van ouderen en mensen met een handicap. Vaak wordt een
apparaat met elektronica binnen de woning al domotica genoemd. Dat is een misvatting: er is immers
geen sprake van koppeling tussen verschillende elektronische apparaten. Een los apparaat, zoals een
brandmelder, is geen domotica. Juist de integratie van en communicatie tussen verschillende systemen
maakt dat een woning `slim' wordt518.

Op het gebied van domotica spelen er voor het elektrotechnisch installatiebureau dat domotica zal leveren
in samenspraak met de projectontwikkelaar twee invalshoeken. Eneaijds is de `zorg- en
welzijnsinvalshoek', die vooral gebruikers zal trekken onder mensen met een zorgbehoefte, van belang.
Anderzijds is het `comfortperspectief voor grote gebruikersgroepen relevant. Een goede illustra[ie van de
comfortinvalshoek geeft Kleirens'~, die als student aan de Technische Universiteit Eindhoven in opdrach[
van projecton[wikkelaar Van Wijnen een enquête uitvoert over particulier opdrachtgeverschap en
consumentgericht bouwen. Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan in de toekomst te
realiseren woningbouwprojecten. In de bouwkolom verwlt de projectontwikkelaar de regierol. Als aan
het begin van een bouwproject door de projec[on[wikkelaar niet aan de tcepassing van domotica gedacht
wordt of deze omwille van retutn on investment wordt geschrapt, zal domotica in een latere bouwfase
steeds moeilijker (lees: tegen meer kosten) aan te brengen zijn. Kleiren definieert domotica als
"technische tcepassingen die het gebruikersgemak van een woning vergroten". Er worden in het
onderzcek door Kleiren diverse soorten domotica onderscheiden waarvoor door de particuliere
opdrachtgever een extra investering zou kunnen worden overwogen. Deze zijn:

- woning in de slaapstand zetten met één druk op de knop; het uitschakelen van de elektricitei[ in de
woning (met uitzondering van vriezer en koelkast)

- toegangscontrole; pasjes openen automatisch deuren en zet[en het alarm uit
- camera bij voordeur
- elektrische garagedeur
- centraal stofzuigsysteem (slang die op verschillende punten aangesloten kan worden)
- automatische bediening van lichten (met behulp van afstandsbediening of computer)
- elektrische zonwering (screens, luifels enz.)

sib Willems, C. (2001, p. 101).
s~' Weijers, T. (2005, p. 6).
31e Van de Mortel en Kleinhans (2004).
519 Kleiren, P. (2005).
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In de handleiding van het IWZ worden zeven doeleinden onderscheiden van de installatie van domotica in
de woning:

- verbeteren van de veiligheid van bewoners
- bieden van comfort voor bewoners
- het uitstellen van en uiteindelijk verlichten van de zorgvraag
- ondersteunen van de professionele zorgverlener
- besparing op zorgkosten
- besparing op energiekosten
- bieden van entertainment

Domotica kan helpen op vier gebiedens'~ en heeft als doel dat de zorgvraag wordt uitgesteld en dat men
zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning kan blijven wonen. De vier gebieden zijn:

- veiligheid (toegangscontrole, rookmelding, bewaking, inactiviteitmeting, inbraakbeveiliging)
- welzijn (actief en passief zorgalarm)
- comfort (automatisch geschakelde verlichting, elektrisch bedienbare zonwering)
- beheer (klimaatregeling, energiebesparing)

Tijdens workshops stelt het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)S21 `vraagsturing'
centraal in hun verkenning bij ouderen naar gebruikservaringen met domotica. Kansen voor duurzaamheid
blijken te liggen in levensloopbestendigheid en flexibiliteit van de woningen. Zo wordt voorkomen dat
mensen gedwongen worden te verhuizen vanwege hun gezondheid.

7.3.2 Overzicht van domoticaprojecten
Domotica kan allerlei mogelijkheden bieden op het gebied van luxe en comfort, maar is ook erg bruikbaar
voor zieken en gehandicapten. In de zorgsector wordt domotica steeds vaker toegepast met als dcel
chronisch zieken of inensen met een beperking langer in de vertrouwde woonomgeving te laten wonen.
Met behulp van domotica kunnen ouderen langer zelfstandig wonen en hoeft de stap naar een
verpleegtehuis of een verzorgingstehuis pas later gemaakt te worden. De zorgsector wordt beschouwd als
`trekker' op het gebied van domotica.

De provincie Noord-Brabant heeft in 1997 en 1998 een aantal initiatieven genomen om de gevolgen van
de vergrijzing in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. De activiteiten werden gebundeld in het project
Vitaa! Crijs, met domotica als een van de centrale thema's. Uitgangspunt was dat ouderen zoveel
mogelijk zelf het initiatief nemen om zelfstandig te wonen, zo lang mogelijk uit de zorg blijven en mee te
doen in de maa[schappij. Er werd besloten om in vijf plaatsen (Nuenen, Best, Roosendaal, Eindhoven en
Werkendam) projecten uit te vceren waarin ouderen ook daadwerkelijk in woningen uitgerust met
domotica konden ervaren wat de mogelijkheden zijn. De opzet van deze projec[en (later bekend als de
eerste generatie domoticaprojecten) had drie redenensz':

- Meer te weten komen over de echte vraag van ouderen naar technische voorzieningen en
oplossingen ter ondersteuning van het langer zelfstandig wonen.

- Meer te weten komen over het aanbod van technische oplossingen.
- Leren hoe diverse technische oplossingen gced functionerend en betrouwbaar gerealiseerd kunnen

worden.

Medio 2001 bevatten al I500 woningen een domoticasysteem5Z3. Naar schatting zijn er sinds die tijd 700
woningen gerealiseerd in 20 projecten en zitten er nog 80 projecten in de pijplijn (verdeeld over een groot
aantal woningcorporaties.)

s2o ~rgspecial (2003, p. 30 en 31).
SZi Zie ook de NIDO-website httoalwww.ineieenom evingoudworden.nl.
522 Berlo, A. van (2003).
sx3 Nouwens, R. en M. Corpeleijn.
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Voorbeelden van andere projecten in Noord-Brabant
~ Lidwinahof Best (Domein). Bij het opknappen van de 49 woningen is een domoticapakket

aangebracht. Hierin zijn functies opgenomen op het gebied van veiligheid, zorg en comfort. Van
dit project is een gebruikersevaluatie beschikbaar.

~ VieDome (Aalst, Thuiszorg Kempenstreek). VieDome is een innovatief woon- en zorgconcept dat
ouderen in de gelegenheid stelt om zelfstandig thuis te blijven wonen. In de paragraaf die gericht
is op telemedicine wordt het VieDome-project verder uitgewerkt.

~ Webwoningen HHvL en SWS Eindhoven. Dit project is samen met het volgende project
`woonservicezones Eindhoven' in het vooronderzoek aan bod gekomen.

~ Woonservicezones Eindhoven (GGD). In Eindhoven streeft men naar het opzetten van
woonservicezones. Er is een model ontwikkeld waarin de klant centraal staat en waarin gestreefd
wordt naar verbeteringen op de domeinen wonen, woonomgeving, zorg en welbevinden.

Voorbeelden van projecten in Nederland
~ Woonzorgwijk Hernesseroord (Middelharnis). Hier is sprake van domotica in de visiefase.

Verschillende partijen zitten aan tafel om samen de herinrichting van de intramurale voorziening
voor mensen met een verstandelijke bepereking vorm te geven. Di[ project is een goede illustratie
van meerpartijensamenwerking.

~ Nieuw Bleyenburg, Utrecht. Dit is een tweede voorbeeld van herinrichting. Op het terrein van een
verzorgingstehuis is een wooncentrum met 65 koop- en 96 huurappartementen gerealiseerd.
Mensen kregen de mogelijkheid om domoticapakketten (basis t uitbreiding) te nemen.

~ CamCare Doetinchem (Sensire). Het is een beeld-spraakverbinding met het callcenter van de
thuiszorg. Hier is enerzijds sprake van domotica in de uitrolfase, doordat in plaats van een pilot
een grote gebruikersgroep wordt bereikt, anderzijds vindt doorontwikkeling ~laats. Medio 2005
kondigt de gemeente Doetinchem namelijk het experiment `Campower' aan5 4. Dit betekent een
uitbreiding van het al lopende project CamCare. Dcetinchemmers die dreigen te vereenzamen
krijgen de kans via een camera op de eigen televisie hun vragen te stellen aan zorgverleners of
naar behoefte een verbinding te openen met een familielid.

~!RS-woongemaksysteem. Voor dit project is een businesscase uitgewerkt met een basis- en een
dienstenabonnement. Medio 2003 is het woongemaksysteem geïnstalleerd in 7000 woningen in
ruim 20 gemeenten.

~ Stichting Thuiszorg Online. Kern van het concept is zorgondersteuning thuis, begeleiding en
informatie op basis van interactieve, wederzijdse videocommunicatie in een online netwerk
waarin patiënt en mantelzorgers verbonden zijn met een oproepcentrale. Het videonetwerk
faciliteert: zorgfuncties (interactieve telecommunicatie tussen mensen thuis en professionele
zorgverleners), educa[ief ondersteunende functies inclusief zorginstructieprogramma's,
mantelzorgondersteuningsprogramma's en ontmoetingsmogelijkheden.

52" Zie het krantenartikel overgenomen uit De Gelderlander in de Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 16 juni 2005.
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~ Trynwdlden, FrieslanctS25. Passend in de ontwikkeling van woonservicezones is hier een
multifunctioneel servicecentrum opgezet voor alle 55-plussers binnen de regio van 7 dorpen en 2
gehuchten met in totaal ongeveer 10.000 inwoners. Ondersteund door domotica blijven ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig wonen en nemen zij van het servicecentrum diensten af op het
gebied van wonen, welzijn, zorg of dienstverlening. Ook in Trynwálden leiden
omgevingsveranderingen tot herbezinning. Het verouderde verzorgingshuis Heemstra State is tce
aan grondige renovatie. Zeven organisaties (gemeen[e, thuiszorg, welzijnswerk ouderen,
woningcorporatie, seniorenraad, zorggroeplzorgcentrum en zorgverzekeraar) streven hetzelfde
dcel na en werken hiervoor een visie uit. Essentieel is dat deze uitwerking plaatsvindt volgens
prioriteiten die ouderen zelf stellen. Onderzceker Bijsterveldszb meldt dat behoud van een `vitaal
sociaal netwerk' op de eerste plaats staat, gevolgd door wonen-woonomgeving, huishoudelijke
hulp en pas daarna zorg. Bijsterveld wordt bijgevallen door Beckersz~, die aangeeft dat bij
Humanitas in Rotterdam de bewoners kiezen voor `welzijn'. In de meeste vernieuwingsprojecten
wordt de prioriteit precies andersom gesteld, namelijk bij `zorg'. Overigens hanteert Van den
Schoors`s wat betreft de eerste twee plaatsen een andere volgorde dan Bijsterveld en Becker.
Het experiment Trynwálden is goed beschreven en geëvalueerd. Bovendien is er aandacht besteed
aan een kosteneffectenrapportage (zie par. 4.2.4).

~ Berkenstede Diemen-Zuid529. In februari 2003 is de eerste paal geslagen voor een modern
woonzorgcomplex in Diemen-Zuid. De uitvoering van het totale plan duurt tot 2008. In
woontoren Berkenstede komen 49 `slimme' seniorenwoningen. Berkenstede is een
samenwerkingsverband tussen de gemeente Diemen, Verenigde Amstelhuizen en De Key. Deze
partijen bieden een breed scala aan zorg en dienstverlening, zoals aangepaste woningen,
welzijnsdiensten, verzorging en verpleging. Bijzonder aan di[ projec[ is dat er zowel koop- als
huurwoningen voor senioren worden gebouwd en dat deze woningen worden voorzien van
elektronische hulpmiddelen, domotica genoemd. Domotica staat hier voor de integratie van
technische snufjes op het gebied van veiligheid, energiebeheer, comfort en communicatie. Alle
woningen in woontoren Berkenstede zijn voorzien van deze elektronische hulpmiddelen. In het
najaar van 2003 is een prcefwoning ingericht waarin de nieuwe bewoners instructies hebben
gekregen voor het gebruik van domotica.

De domotica in Berkenstede bestaat uit de volgende mogelijkheden:
- toegang tot de woning via een speciale kaart
- bewegingsmelder in de hal, die he[ licht aandcet bij het betreden van de woning,
maar ook werkt als inbraakmelder

szs Zie voor uitgebreide projectbeschrijving Trynwálden ht~t :Ilwww.iwz.nUoroject.ohp?projectnr-408.
sze De heer H. Bijsterveld wordt geïnterviewd op de videoband over het experiment Trynwálden (2001).Sz' Vermeulen,l.: interview met de heer H. Becker, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Humanitas,
Rotterdam, d.d. 2 september 2005.
Terzijde: uit psychologische studies naar het keuzegedrag van mensen is bekend dat van de eigen prioritaire
volgorde kan worden afgeweken op het moment dat één bepaald (omgevings)aspect er met kop en schouders
bovenuit steekt. Zo kan een persoon bij wie normaliter `wonen' op de eerste plaats staat, overstag gaan bij een
bezoek aan een woonzorgcentrum van Humanitas, dat bij kennismaking een bijzonder levendige indruk maakt. Een
verzorgd restaurant, schitderijen aan de muur, bewoners die elkaar in de hal ontmceten, het zien van veel jonge
mensen, vriendelijke en behulpzame medewerkers, ook van allochtone afkomst, enz. wekken het beeld op van een
bruissende omgeving. Hierdoor kan een toekomstige bewoner van zijn oorspronkelijke prioriteitenvolgorde
afwijken.
Sz8 Vermeulen, J.: interview met de heer M. van den Schoor, directeur van woonzorgcentra De Horst en Kronehoef,
onderdeel van de Vitalis Zorg Grcep. Eindhoven, d.d. l2 mei 2005. Beide woonzorgcentra omvatten c'vca 500
appartementen in Eindhoven. Praktijkdeskundige Van den Schoor geeft aan: "Vandaag de dag kiezen mensen voor
een appartement bij Vitalis in de eerste plaats op basis van het wonen. Vervolgens vragen toekomstige bewoners
zich af: `Wat is er te beleven?' Men gaat ervan uit dat `zorg' geregeld is. De motivatie verloopt in de volgorde
wonen - welzijn - ...... zorg;'
'zS Er zijn meer voorbeelden in Nederland te geven van woonzorgcentra die ingrijpend vemieuwen. Een gcede
illusvatie is Berkenstede. Voor informatie zie: www.berkenstede.nl.
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- aanwezigheidsdetector in de woonkamer, met alarmfunctie naar de zorgtelefoon
- touchscreenpaneel bij de entree naar de woonkamer voor het bedienen van verlichting,

verwarming en zonwering
- nachts[andschakelaar op touchscreen in de hal en een nachtschakelaar

in de slaapkamer.
- woningverlaatschakelaar in de hal, waan~nee met één druk op de knop de woning

in een voorgeprogrammeerde stand wordt achtergelaten
- zorgtelefoon die bij alarm een spraakverbinding tot stand brengt met de verzorgers.

Touchscreenpaneel entree woonkamer Personenalarmering verbonden met zorgtelefoon

Voorbeelden van projecten voor een óepaalde sector
~ Fokuswoningen voor mensen met lichamelijke beperkingen (bijv. in Eindhoven, Tilburg, Breda).

Dit zijn aangepaste woningen die verspreid liggen over een wijk of in een flatgebouw en speciaal
gebouwd zijn voor mensen die hulp of assistentie nodig hebben, met name op ADL-gebied.

~ Gelderhorst voor mensen met auditieve beperkingen. Naast een verzorgingshuis zijn er drie
torens met woningen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te
sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg.

~ Sonneheerdt in Frmelo, Begeleid Zelfstandig Wonen i.s.m. Bartiméus. Een woonproject voor
blinden en slechtzienden. Begeleiding vindt plaats bij het (leren) zelfstandig wonen. Deze
begeleiding is ook ambulant beschikbaar voor visueel gehandicapten in Nederland.

~ K[einschalige woonvormen voor dementerenden: Leo Polakhuis, Antaris (Amsterdam)~
Driemaashave, Zorggrcep Waterweg-Noord (Maassluis). Deze twee projecten zijn door het IWZ
tot pilot benoemd om domoticaontwikkelingen voor dementerenden te bevorderen.

7.3.3 Doelgroepen met functionele eisen
Domotica is eerst en vooral ontwikkeld voor de brede doelgroep ouderen, waarbij het met name gaat om
de zelfstandig wonenden5~. Domotica voor andere doelgroepen, zoals verstandelijk gehandicapten en
ouderen die behoren tot de zorgintensieve grcepen, staat per 2004 nog in de kinderschcenen.

Raanhuis531 onderscheidt voor domotica twee doelgrcepen. Als eerste kan er gekeken worden naar de
consumen[ die luxe, comfort en veiligheid zoekt. Verder is er de groep die zich bezighoudt met de
huisvesting van gehandicapten en senioren in het kader van extramuralisering van de zorg. Bij deze laatste
groep wordt domotica gebruikt als onderdeel van een totaalconcept voor zorg en levensloopbestendig

5~ Leeuw, J. van der. Utrecht, apri12o04.
s3i Raanhuis, A. (21102).
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wonen. Het vinden van een dergelijke duurzame oplossing is geen sinecure en komt dan ook nog weinig
voor. Het startpunt is de strategische visie van de betreffende woonzorgleverancier(s). Op directieniveau
mcet de vraag beantwoord worden hoe ICT de stra[egische visie van de woonzorgleverancier(s) kan
ondersteunen om te vermijden da[ voor ad-hocoplossingen gekozen wordt. De Roij53Z geeft aan dat "in de
dagelijkse praktijk veelal van losse domoticatoepassing sprake is, in plaats van de benodigde domotica in
te bedden in een op het internetprotocol OP) gebaseerd netwerk, waarvan onder meer ook digitale
telefonie, televisielradio en internet, (camera)beveiliging, energie- en klimaatbeheersing onderdeel
uitmaken". Helaas is visionair De Roij vandaag de dag een roepende in de wcestijn. Een op basis van
onafhankelijk onderzoek gebaseerd advies aan leden van de raad van bestuur van woonzorgleveranciers,
die vemieuwend willen zijn, zou deze impasse kunnen doorbreken. Het door De Roij voorgestelde
integrale advies kan op initiatief van de raad van bestuur tijdig in het bouw[eam ingebracht worden.
Besparingen zijn vooraf zichtbaar te maken, omdat bij integratie van alle losse toepassingen in één
netwerk zogenaamde `inverdieneffecten' blijken. Denk bijvoorbeeld aan een woonzorgcentrum dat
domotica opneemt in een IP-infrastructuur om onder meer `beveiliging' te regelen met systemen voor
inbraak- en brandsignalering, tcegangscontrole (bezoekersregistratie en camerasys[emen) en
terreinbeveiliging. Kortom, vetnieuwing in de zorg door inzet van domotica kan he[ beste op basis van
visie in een netwerk worden gerealiseerd.

Domotica voor ouderen en voor zorgintensieve groepen
Een aantal domoticatcepassingen voor ouderen is ook voor zorgintensieve grcepen bruikbaar.
Vanzelfsprekend zijn er wel verschilpunten:

- Voor zorgintensieve grcepen is een flexibele infrastructuur nodig, zodat er aanpassingen gedaan
kunnen worden voor mensen met een specifieke beperking.

- Ook moet er onderscheid gemaakt worden tussen de intramurale en de extramurale markt. Beide
markten s[ellen verschillende eisen als het gaat om de technische infrastructuur en binnen de
verschillende markten worden verschillende domoticatoepassingen overwogen.

- Domotica voor ouderen beperkt zich veelal tot de woning, terwijl er voor zorgintensieve groepen
ook in de woonomgeving mogelijkheden voor ondersteuning liggen.

- Voor zorgintensieve groepen staat naast de bewoner ook ondersteuning van de professionele en
nie[-professionele hulpverlening centraal. Denk bijvoorbeeld aan tilapparatuur.

- Naast vaste alarmering in de eigen woning kan ook mobiele alarmering buitenshuis nodig zijn.
- Voor zorgintensieve groepen vindt in een aantal gevallen verschuiving plaats van continue

aanwezigheid van hulpverlening naar 7x24 uur aanwezigheid op afroep.
- Domotica voor ouderen kent als belangrijkste toepassing personenalarmering. Voor zorgintensieve

groepen zijn daamaast ook andere functies van belang, bijvoorbeeld communicatie, uitbreiding van
de bewegingsvrijheid, welzijn ( ontspanning) enz.

Een goede illustratie van domotica en personenalarmering voor ouderen en mensen met een lichte
verstandelijke beperking levert het project President Mandelahof in Tilburg. In de 41 gerenoveerde
woningen is begin 2003 domotica aangebracht. Aan de evaluatie doen 29 huishoudens mee. Van der
Leeuw533 trekt als hoofdconclusie: "Het grootste deel van de oudere bewoners, 23 van de 29
huishoudens (waaronder alle 12 huishoudens van licht verstandelijk gehandicapten), kiest voor
toepassing van de personenalarmeringsapparatuur en de daarmee samenhangende veiligheidsfuncties."

532 Vermeulen, J.: interview van de heer ing. J. de Roij, directeur van Van Hees Elektrotechniek 8~ ICT Tilburg,
d.d. 2 augustus 2005.
533 Leeuw, J. van der (2004, P. 3).
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Willems (2001) onderscheidt zes grcepen ouderen aan de hand van de verschillende leefsituaties van
ouderen. Deze zes grcepen hebben verschillende behoeften en functionele eisen.

Leefsituatie Behceften Functionele eisen
Ouderen zonder beperkingen Comfort, communicatie Bedieningsgemak

veili heid, activiteiten Flexibiliteit
ADL-beperkingen Ondersteuning, taakui[voering Geringe verplaatsingsnoodzaak

communicatie en alarmering, Ondersteuning taakuitoefening
veili heid, activiteiten Alarmerin

Mobiliteitsbeperkingen Ondersteuning taakuitvoering, Mobiliteitsvervangers
communicatie, veiligheid, Communicatie ondersteuning en
activiteiten alarmerin

Medische problemen Ondersteuning taakuitvoering Zorg begeleiding
specifieke communicatiewensen Communicatiebehoefte
veili heid, tce an scontrole Veili eid wonin en

Vers[andelijke problemen Structuur nodig in dagritme, Intern veilige woning
on[plooiing versus inperking Eigen veiligheid
i.v.m. veiligheid Integratie in complex of

woonom evin
Slechtziendlslechthorend Ondersteuning communicatie, Intern veilige woning

alternatieve communicatie, Specifieke communicatie-
ondersteuning of vervanging voorzieningen
van mobiliteit

Met behulp van domoticatoepassingen kan ingesprongen worden op de verschillende behoeften van de
onderscheiden groepen. Vanaf 2000 wordt er door het IWZ gewerkt aan domotica voor kleinschalige
beschermde woonvomlen voor dementerenden. Het gaat hierbij om groepen van 6 tot 8 cliënten, die zo
zelfstandig mogelijk wonen. De domotica die voor deze groep wordt gebruikt, zou ook kunnen worden
ingezet bij andere zorgintensieve groepen zoals verstandelijk gehandicapten.
Op het gebied van het realiseren van groepswoningen voor dementerenden zijn de volgende basiseisen
opges[eld waarmee rekening moet worden gehoudenssa:

- Schep ruimte voor sociale bewegingsvrijheid.
- S[reef naar `gewoon' wonen.
- Bevorder zelfstandig en veilig verplaatsen.
- Schep mogelijkheden voor huiselijke bezigheden.
- Compenseer psychische beperkingen.

Per doelgroep gelden er dus andere eisen en wensen. Domotica is een product dat afgestemd moet
worden op de wensen van de gebruiker. Er moet gewerkt worden met `zorg op maat'. De klant bepaalt
wat hij~zij in de woning voor domoticatoepassingen wil hebben. Praktijkervaringen van bewoners,
cliënten, mantelzorgers en hulpverleners op het gebied van omvang en gebruik spelen een hoofdrol in de
verdere uitbouw. Voorlopig bestaan er nog veel vragen. Enkele voorbeelden hiervan:

- Wordt bij 7x24 uur aanwezigheid op afroep daadwerkelijk een groter werkgebied bestreken met
minder hulpverleners?

- Hoe staat het met de kwaliteit van de diens[verlening ingeval aanwezigheid op afrcep wordt
geïntroduceerd, met name ten aanzien van alarmopvolging?

- Wordt de privacy gewaarborgd als een zorgcentralist met behulp van een camera binnen kan kijken
in private woningen?

5~ Laagland Advies, Handreiking bouw voor dementerenden, 1999.
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Is er een goede balans gevonden in het toepassen van domotica, zodat gebtuikers niet afhankelijk
gemaakt worden van een teveel aan moderne technieken? Hierop wordt onder meer door Becker
gewezen. In feite wordt het dilemma `use it or lose it' in verhouding tot `domotica' aangestipt. He[
gebruik van moderne technieken kan haaks staan op een belangrijk uitgangspunt van het
Humanitas-model: `use it or lose it'. Becker535 s[el[ terecht: "Probeer als oudere actief te zijn en je
functies te gebruiken. Waarom zou je met behulp van afstandsbediening de gordijnen openen als je
dat zelf ook met de hand kunt dcen? ICT moet mensen helpen actief te blijven."

7.3.4 Productenpakketten
Voor de eerste generatie domoticaprojecten van Vitaal Grijs zijn aan de hand van raadplegingen van
bewoners technische bouwstenen opgestelds3ó Deze bouwstenen worden hieronder verder uitgewerkt.

Bouwsteen A: personenalarmering
actieve personenalarmering (bij nood: druk op de knop)
extra alarmpunten
brandalarmering (rookmelders)
spreek-luisterverbinding tussen zorgcentrale en bewoner
mogelijk: uitzetten televisie voor ongestoorde spreek-luisterverbinding

Bouwsteen B: elektronisch slotltoegangscontrole
- motorcilinderslot: openen slot zonder grote energie-input, met name bij driepuntsloten
- videofoon: door middel van beeld en spreek-luisterverbinding verifiëren wie voor de centrale

toegang staat f openen centrale toegang

Bouwsteen C: huisautomatisering
- aatt~uitzetten woning in de hal
- daglnachtstand schakelaaz in slaapvertrek
- aan~uitzetten van de keuken
- nachtoriëntatieverlichting
- automatisch verlichting aan (hal en badkamer)

In veel projecten wordt gewerkt met een basispakket en opties. Met behulp van de drie bouwstenen is
door het IWZ een basispakket opgesteld. Vooral bij nieuwbouwprojecten wordt dit standaard in de
woning aangebracht en kunnen bewoners een keuze maken voor extra mogelijkheden. Het basispakket dat
ontstaan is vanuit de hierboven genoemde bouwstenen heeft de naam `personenalarmering-plus'
gekregen. Het basispakket personenalarmering-plus omvat de volgende elemen[en:

- actieve personenalarmering, uitgebreid me[ draadloze alarmpunten
- brandalatYnering
- alarmstand van de woning (voor zover technisch mogelijk)
- openen van de voordeur van woning en wooncomplex door de alarmcentrale en (optioneel) bewoner
- bewoner kan zien wie er voor de toegangsdeur staat

Binnen de Vi[aal Grijs-projecten is er een indeling gemaakt van domoticatcepassingen op verschillende
thema'slbehoeften. De belangrijkste thema's waren hier veiligheid, welzijn en comfort.
Domoticatoepassingen die in het project Vitaal Grijs aanwezig waren, zijn hieronder weergegeven53~.

s 'S Becker, H. (2004, P. 47). Zie ook de uitgangspunten van Becker in de uitwerking van de kemwaarden van het
Humanitas-model (par. 3.4.3) en het interview van J. Vermeulen met prof. H. Becker, voorzitter RvB Stichting
Humanitas, d.d. 27 september 2005.
5~ Leeuw, J. van der. Bouwstenen voor vraaggestuurde domotica en personenalazmering. IWZ I NIWZ, bijeenkomst
BouwRAl 2004.
5J Bosch, A. , P. van Daal en A. Dorrestein (2002).
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~ Veiligheid
Toegangscontrole
Op tv zien wie er aanbelt door plaatsing van een camera bij de tcegangsdeur (zicht op wie aanbelt op
televisie of via videofoon).Via alarmeringstelefoon kan de toegangsdeur geopend worden, zowel de eigen
deur als een centrale tcegangsdeur.

Inbraaksignaleringen alarmering
Inbraakalarmering inschakelen indien men de woning verlaat en signalering naar de zorgcentrale.

Rooksignalering en alarmering
Rookalarmering op diverse plekken in de woning en signalering naar de zorgcentrale.

Kookplaat automatisch uit
Kookplaat automatisch uitschakelen bij het verlaten van de woning of het slapengaan. De kookplaat kan
ook na twee uur automatisch afslaan.

Met één knop het huis aan- of uitzetten

~ Welzijn
Actieve alarmering
Actieve personenalarmering.

Passieve alarmering
Automatische personenalarmering indien er overdag gedurende een tevoren ingestelde tijd, bijvoorbeeld 2
uur, geen beweging in huis wordt geregistreerd.

~ Comfor[
Automatische verlichting
Verlichting automatisch aan bij het betreden van entree, toilet en badkamer.

Elektrisch bedienbare zonwering
Elektrisch bedienbare screens enlof gordijnen.

Een knop waarmee een aanta[ lichtpunten tegelijk kan worden bediend.

Vakantieknop (zorgt dat op bepaalde tijdstippen de lichten aangaan).

Loopverlichting 's nachts als men naar het toilet gaat.

In de handreiking van het IWZ (2003) worden ook drie soorten domoticapakketten onderscheiden.
1. Personenalarmering. Officieel behoort deze niet tot domotica, omdat ze niet aan de woning, maar

aan de persoon gebonden is. Personenalarmering wordt domotica wanneer er extra functies aan
worden tcegevoegd en er een koppeling met andere technische systemen wordt gemaakt.

2. Personenalarmering-plus. Het programma van eisen omvat de functies actieve alarmering,
brandalarmering, de mogelijkheid dat de alarmcentrale apparatuur kan uitschakelen, het openen van
de centrale tcegangsdeurlvideofoon.

3. Uitgebreid domoticapakket. Dit pakket heeft ex[ra veiligheidsvoorzieningen (passieve
personenalarmering), energiebesparende functies en op veiligheid en comfort gerichte functies zoals
het automatisch aan- en uitschakelen van de verlichting in hal, badkamer en slaapkamer.
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7.3.5 Vraaggerichtheid
Er wordt veel gesproken over een vraaggerichte manier van werken op het gebied van domotica. "Laat de
klant bepalen welk domoticaniveau gewenst is." Systemen moeten daarom niet als één pakket worden
aangeboden, maar modulair worden opgebouwd. Vraaggerichtheid betekent meer dan opsplitsing van het
aanbod in modules. Het probleem is onder meer dat veel ouderen nog nooit gehoord hebben van domotica
en onbekend zijn met alle mogelijkheden in hun eigen leefsituatie. Daarom is een uitgebreid
communicatietraject met (toekomstige) gebruikers noodzakelijk.

Bij de meeste projecten worden de verschillende bouwstenen en functies op het gebied van domotica
standaard in de woning aangebracht. Dit is een aanbodgerichte manier van werken.
In evaluatie van enkele projecten blijkt:

- Domotica levert een bijdrage aan langer zelfstandig wonen, met name door de veiligheidsfuncties.
- Actieve personenalarmering is de belangrijkste functie.
- Maar: een aanzienlijke meerderheid gebruikt lang niet alle functies.
- Dus: de aanbodgerichte aanpak werkt niet door een `overkill aan technologie' bij een deel van de

bewoners: een vraaggestuurde aanpak is noodzakelijk.

Becker538 zegt over deze overkill aan technologie: "ICT maakt de wereld soms onnodig ingewikkeld.
Mensen kunnen bijvoorbeeld met elkaar afspreken om in plaats van personenalatmering in geval van
nood met de wandelstok tegen de verwarming te slaan. Dan komen buurtgenoten helpen. Bovendien hoor
je je eigen signalen. Als je op het knopje van de personenalarmering hebt gedrukt, ben je er namelijk niet
zeker van dat het noodsignaal gegeven is en doorkomt bij de alarmcentrale."

A1 die knoppen....
Als je ouder wordt, dan kun je dat allemaal niet meer.
Ik snap er niks meer van.
Wat kost dat allemaal?
Word ik wel gevonden als ik bewusteloos ben? Want dat kan ook gebeuren.

Uitspraken en vragen van een tachtigjarige bezoeker domoticacentrum
(Vergelijk ook de ervaringen van de twee rondleiders Cools en Garne in
het Domotica Kennniscentrum Tilburg, achter in deze dissertatie onder
`~nternetbronnen')

Van de circa 120 projecten op het gebied van domotica in Nederland zijn er volgens Van der Leeuws39
slechts 8 min of ineer vraaggestuurd. Van der Leeuws~ beschrijft hce Woonstichting De Zaligheden na
twee eerdere aanbodgerichte projecten, waarin bleek dat de meeste bewoners niet zitten [e wachten op een
huis vol technische snufjes, overstapt op een vraaggestuurde aanpak. Sinds de zomer van 2004 staan in
het centrum van Reusel (een dorp in Noord-Brabant) 22 woningen die speciaal gebouwd zijn voor mensen
met een zorgbehoefte. De woningen zijn standaard voorzien van een videodeurtelefoon en een
elektronisch slot op de voordeur. Bovendien beschikt elke woning over een leidingenstelsel voor
toekomstige aanpassingen. Het basispakket is inbegrepen. Bewoners krijgen de keuze uit vier
uitbreidingen op het basispakket. Voor de ui[breidingen word[ een servicebijdrage per maand in rekening

sse Uitspraken van de heer H. Becker, voorzitter RvB Stichting Humanitas in een interview door J. Verrneulen,
d.d. 27 september 2005
s3y Mondelinge mededeling van J. van der L.eeuw tijdens een presentatie op de BouwRai (2004).
s~o Leeuw, J. van der (2004)
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gebracht. Bewoners van 8 van de 22 woningen wensen uitbreiding met personenalarmering: 3 bewoners
kiezen voor het basispakket f`binnen zonder sleutel'; 4 bewoners kiezen voor het pluspakket zorg; 1
bewoner kiest voor het pluspakket comfort. Een dergelijk `min of ineer vraaggestuurd' project vormt een
uitzondering.
Het grootste deel van de projecten kenmerkt zich door standaardopname van een uitgebreid
domoticapakket in de woning, waarvan de kosten niet of slechts gedeeltelijk in de huur worden
doorberekend. Steeds vaker wordt er bij projecten echter rekening gehouden met de wensen van de
bewoners. In deze vraaggerichte aanpak hebben de bewoners dan de keuze uit verschillende
domoticapakketten. Men kan zich overigens afvragen of deze manier van werken wel onder vraagsturing
valt, want de pakketten worden nog altijd vanuit de leveranciers aangeboden. Er is volgens de
omschrijving van Rijckmans e.a. (zie par. 2.2 ) dan ook eerder van `vraaggerichtheid' sprake.

Vanuit de Vitaal Grijs-projecten werd groot belang gehecht aan het feit dat ouderen zelf aangaven welke
voorzieningen ze belangrijk vonden in de woning. Hiertce werd naar aanleiding van diepte-interviews
door ouderen een lijst met prioriteiten opgesteld. Ook werden in de modelwoning, die ingericht was voor
kandidaat-huurders, enquêteformulieren uitgedeeld. Met behulp van deze informatie is vervolgens een
aantal domoticapakketten ingericht en aangeboden aan de gebruikers. In de meeste domoticaprojecten
gaat men ervan uit dat ouderen niet op de hoogte zijn van domotica. Zolang de gebruikers niet weten wat
de mogelijkheden op het gebied van domotica zijn, is vraagsturing vrijwel onmogelijk. Wel is het
belangrijk om de gebruiker zoveel mogelijk inspraak te geven. Vaak gebeurt dit door het aanbieden van
een standaardpakket dat de gebruiker zelf uit kan breiden met toepassingen waarvan hijlzij vindt dat ze
toegevoegde waarde bieden.

7.3.6 Gebruikersevaluatie
Evaluatie van de projecten van Vitaal Grijs (Nuenen, Roosendaal, Best, Eindhoven en Oss) door het PON
heeft aangetoond dat de aanwezige domoticatcepassingen een bijdrage leverden aan een gevoel van
veiligheid en comfort in huis.

Reacties op aanwezige diensten
1. Een aanbeller in beeld via de [v werd als lastig ervaren vanwege de noodzakelijke handelingen die

nodig zijn. De videofoon daarentegen geeft direct beeld en werd wel als prettig ervaren.
2. Dat alle verlichting met één knop aanluit kan worden gezet is makkelijk.
3. Automatische verlichting is makkelijk als er gelet wordt op de juis[e afstelling naar persoonlijke

wensen.
4. De loopverlichting die 's nachts aangeschakeld wordt als men naar het toilet moet, blijkt onnodig

veel licht te geven. Ook wordt vaak de verkeerde plaats belicht. Dit is vooral storend voor de
partner.

5. De elektrische overgordijnen worden als prettig ervaren, maar beperken de gebruiker in de vrijheid
om handmatig aanpassingen te dcen.

6. Huis aan-~uitzetten blijkt ingewikkeld en men ziet niet altijd de gevolgen van deze knop.

Dat er kinderziektes zijn vindt men normaal, als de installateur maar begrip toont voor he[ ongemak van
de gebruiker en snel anticipeert op de situatie. Tevens dient men de bewoner duidelijk uit te leggen wat te
doen bij loos alarm, zodat hij~zij niet in paniek raakt. De woonomgeving blijkt echter in de keuze van de
woning een essentiële rol te spelen. Domotica wordt gezien als een prettige aanvulling om de mobiliteit en
zelfstandigheid van mensen te waarborgen zolang de woning zelf en de woonomgeving aan de wensen
van de mensen voldoen.

Belangrijke conclusies in het onderzoek naar de zes domoticaprojecten in Noord-Brabant uit de IWZ-
Handreiking personenalarmering en domotica voor ouderen 541 zijn:

- Wanneer ouderen langer in een domoticawoning wonen, krijgt de domotica een meerwaarde. Dit
geldt vooral voor de actieve en passieve personenalarmering. Veiligheid staat hoog in het vaandel.

~` IWZ (2003).
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- Over de overige domoticatoepassingen die veiligheid en comfort bieden (bijvoorbeeld het aan- en
uitzetten van de woning) is verdeeldheid onder de ouderen.

- De reden dat er in enkele gevallen domoticatoepassingen werden uitgeschakeld of inet tegenzin
werden gebruikt, hangt grotendeels samen met het feit dat er in die gevallen sprake was van
onvoldoende voorlichting, technische mankementen of gebruikersonvriendelijkheid.

- Het gebruik van domotica neemt in de loop der tijd toe. Dit hangt samen met het feit dat met het
verstrijken van de tijd meer mensen begrijpen hoe, waarom en wanneer domoticatoepassingen aan-
en uitgeschakeld dienen te worden. Er mcet rekening worden gehouden met een ruime
gewenningstijd in de omgang met domotica.

Goede stapsgewijze voorlichting is essentieel om problemen te voorkomen. Bosch, Van Daal en
Dorrestein stellen als stappen voor:

- een eerste voorlichtingsmiddag
- een bezoek aan een modelwoning
- een persoonlijke rondleiding in de eigen woning
- een individuele evaluatie na een maand en een grcepsbijeenkomst na een half jaar.

Ook een videoband blijkt een goede hulp om gebruik te stimuleren, omda[ ook kinderen worden
voorgelicht, die hun ouders later een helpende hand kunnen toesteken.

Waardering van de gebruikers
- Slechts enkele ouderen hebben bewust gekozen voor het verhuizen naar de domoticawoning. Zaken

als brede deuren, drempelvrij en makkelijk te onderhouden~Z spelen een rol bij de woningkeuze. In
het onderzoek kwam wel naar voren dat de alarmeringsfunctie sterk gewaardeerd werd, vooral door
alleenstaande ouderen.

- Ouderen hebben het idee dat ze door domotica daadwerkelijk langer zelfstandig wonen. Ook voor
de kinderen van ouderen is het een geruststellend idee dat hun ouders veilig wonen. Wel wordt door
ouderen opgemerkt dat bij achteruitgang van de geestelijke toestand het niet mogelijk is om in de
domoticawoning te blijven wonen. Het huidige systeem is daaz te ingewikkeld voor. Verder wordt
er opgemerkt dat techniek nooit helemaal de zorg door mensen kan vervangen. Een andere factor
die het zelfstandig wonen bevordert is het met elkaar samenleven, het hebben van sociale contacten.
Het is voor domoticacomplexen van belang met deze behoeften van ouderen rekening te houden,
bijvoorbeeld door een ontmoetingsruimte in het bouwplan op te nemen.

Bij de evaluatie van het project Lidwinahof~3 kwam naaz voren dat 95qo van de alazmmeldingen
onterecht was. De meeste bewoners willen hun kinderen of vrienden niet met alarmering opzadelen. De
grote angst is door familieleden gevonden te worden nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan,
bijvoorbeeld een hersenbloeding of hartaanval. De bewoners van Lidwinahof bleken in de evaluatie door
domotica meer tevreden te zijn met hun woning.

De gebruikerservaringen van de Vitaal Grijs-projecten in Noord-Brabant zijn aanleiding geweest voor
een project in Groningen (Linnaeusplein: 24 nieuwbouwwoningen), waar ook sprake is van een
basispakket domotica en twee optionele uitbreidingspakketten. Bij dit project is besloten om de volgende
functies expliciet niet toe te passen:

- aan- en uitzetten van de woning door middel van een (sleutel)schakelaar in de hal
- woning in de dag- en nachtstand zetten door middel van een schakelaar in de slaapkamer
- automatisch licht in de gang (wordt als overbodig beschouwd vanwege felle buitenlamp)
- passieve personenalarmering door middel van inactiviteitmeting

Veel gebruikers van draadloze systemen rapporteren dat de vertragingstijd tussen het indrukken van de
knop en het opvolgen van de desbetreffende functie te lang is. Dit wordt als lastig ervaren. Deze
vertragingstijd van enkele seconden is het gevolg van inteme controle door het systeem.

~z Zie ook de mogelijkheden in projecten van `Blijvend thuis in eigen huis'.
~3 Schouw, J., Corpeleijn, M. en E. Poiesz (2003, p. 33).
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Naast de vertragingstijd is ook de bediening van de afstandsbediening een belangrijk punt. Toegepaste
afstandsbediening wordt vaak te moeilijk gevonden, omdat er bijvoorbeeld geen natuurlijke relatie is
tussen `functie' en `bedieningstoets'. Om bijvoorbeeld de verwamung hoger te zetten, mcet toets nummer
4 worden ingedrukt. Veel gebruikers geven aan het belangrijk te vinden dat de afstandsbediening vanuit
de luie stoel te gebruiken is.
Eyck~ heeft vanuit de literatuur geconstateerd dat ouderen van nieuwe technieken gebruik willen maken
als zij deze techniek als nuttig zien. Ouderen moeten dus het gevoel hebben dat het voordeel oplevert.
Vooral het gebruikersgemak (`usability') van nieuwe technieken speelt een hoofdrol. Zijn bevindingen
gaven aanleiding tot het gebruiken van de subjective expected utility (zie par. 2.6.3) in het voor deze
dissertatie uitgevoerde onderzoek in de focusgroepen, waarin gezamenlijk gereflecteerd is op de betekenis
van zelfstandig wonen en het gebruikmaken van moderne technieken door ouderen.

Na het literatuuronderzoek voerde Eyck een diepteonderzoek (met behulp van gesloten vragen) uit naar de
door bewoners van een appartementencomplex voor senioren ervaren nuttigheid. De respondenten wonen
zelfstandig, maar er is wel 24 uur per dag een verzorgende aanwezig. De leeftijd van de bewoners ligt
tussen de 60 en 92 jaar. Gemiddeld wonen de bewoners ongeveer anderhalf jaar in hun woning. Het
onderzcek had de volgende resultaten:

Donzo[icavoorZiening Nuttig
Actief alarm 100 qo
Zonwering 100 qo

Uitschakelen van elektrische apparaten (zoals kookplaat) 80 qo
Openen van de deur via telefoon 80 qo
Passief alarm 80 qo
Inbraakalarm 80 qo

Automatische verlichting (hal, badkamer, slaapkamer) 65-75 qo

Automatische plin[verlichting 27,5 qo

Op tv zien wie er aan de deur staat 21,6 qo

Bij implementatie van domoticavoorzieningen wordt aangeraden enerzijds rekening te houden met het
gebruiksgemak en anderzijds de bewoner controle te latcn houden over vaorzicningen in zijn woning,
bijvoorbeeld automatische verlichting die met een conventionele knop aan en uit is te zetten.

Er zijn nog vrijwel geen evalua[ies van domotica bij zorgintensieve groepen bekend. Een positieve
uitzondering hierop vormt Stuurgroep Korvelplein, die een evaluatie uitvoert rondom de professionele
alarmering in de President Mandelahof te Tilburg. Professionele alarmering is een voorbeeld van een
kritische factor, die vooraf goed geregeld hoort te zijn en - vanaf implementa[ie - evaluatie behoeft.
In november 2002 sluiten Zorgcentrum Tilburg-Zuid, Fokus, Amarant, Thebe en TBV Wonen in de
President Mandelahof een tweetal samenwerkingsovereenkomsten over alarmmelding en alarmopvolging
om in het complex vcan de President Mandelahof professionele alarmering te starten. Na anderhalf jaar
zijn medewerkers die betrokken zijn bij de alarmering ondervraagd met behulp van een vragenlijst. De
onderstaande resultaten worden door de Stuurgroep Korvelplein gemeld.

- In de President Mandelahof is in 41 woningen domotica aangebracht.
- In totaal kiezen 23 bewoners voor aansluiting op alarmmelding.
- Hierbij hebben 19 bewoners professionele opvolging en 4 bewoners een mantelzorger als

achteropvang geregeld.
- In de afgelopen anderhalf jaar zijn er nog weinig alarmmeldingen (ca. 70) en professionele

opvolgingen (14) geweest. De resultaten moe[en dus als indicatief worden opgevat.

~ Eyck, A. (2004).
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Aan daadwerkelijke zorgverlening is in 2003 slechts 3,5 uur besteed. De inschatting vooraf van de
`zorgvraag' is te hoog geweest, al blijft de verwachting gehandhaafd dat de zorgvraag zal toenemen.
Aanbevolen wordt om bij alarmmelding aandacht te besteden aan eenduidige definiëring van
alarmoproepen en de registratie hiervan, opdat ook anderen dan GGD-medewerkers relaties kunnen
leggen tussen ontvangen alarmoproepen en ondernomen vervolgacties van de meldbank.
Bij alarmopvolging worden voomamelijk `praktische knelpunten' geconstateerd, enerzijds door
wisseling in het personeel (en onvoldoende overdracht van gemaakte afspraken) en anderzijds
vanwege de beperkte hoeveelheid alarmoproepen (waardoor gemaakte afspraken worden vergeten).
Om op deze punten verbe[ering te realiseren, zal Zorgcentrum Tilburg-Zuid zijn cobrdinerende rol
intensiveren, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het weer in te stellen overleg tussen de
daadwerkelijke alarmopvolgers. Dit overleg behoeft meer structurering. Denk hierbij aan
themabijeenkomsten (voor bijvoorbeeld brandweer), aandacht voor gemaakte afspraken, knelpunten
aanpakken en het doorlopen van het logboek.

7.3.7 Techniek en financiën
In het bovenstaande blijkt op het gebied van domotica nauwelijks sprake van vraagsturing. Dat er in
Nederland twee marktleiders zijn, is hiervan een logisch gevolg. Het Nederlandse Estafette, te~enwoordig
Bosch Security genoemd en het Engelse Tunstall, hebben circa 80qo van de markt in handen~ . In
opkomst is de firma Eaton Holec, die van draadloze systemen via het lichtnet gebruikmaakt. Eveneens
van recente datum is een draadloos netwerk met behulp van radiofrequentie (de zogenaamde RF-
technol~ie). Een voorbeeld levert woningcorporatie Trifolium Woondiensten in Boskoop. Ruud
L,ohuis , productmanager van Ascom en inrichter van een seniorenwoning met domotica, verwoordt het
bijzondere van dit project. "Alle sensoren werken met draadloze verbindingen, waardoor ze naar behoefte
snel te plaatsen en te verwijderen zijn, zonder dat boren ofhet trekken van kabels nodig is. De
voorzieningen (onder meer personen-, inbraak- en rookalarmering) communiceren via de
middengolffrequentie op 869.200 MHz (een in Europa voor deze vorm van alarmering vrijgehouden
frequentie) met he[ alarmtcestel. Vanuit dit toestel wordt bij een alarmsignaal via de telefoon - meestal via
een analoge lijn - op~ basis van een specifiek protocol, het zogenaamde Dual-Tone Modulation Frequency
(DTMF)-protocol~ verbinding gelegd met een alarmcentrale en vervolgens met een hulpverlener."

Er zijn drie hoofdsystemen~g te onderscheiden:
- Systemen met bekabelde verbindingen tussen de centrale aansturingscomputer en alle

wandcontactdozen en schakelaars (Bosch Security). Een dergelijk systeem vraagt om een ex[ra
leidingennetwerk.

- De powerline- of powernettechnologie, waarbij de stuursignalen over het 220 volt elektriciteitsnet
verzonden worden. Powerline homebus is een draadloze techniek. De stuurinformatie gaat hierbij
over het 220 V lich[net. Deze techniek kan gebruikt worden bij bestaande bouw waar al bekabeling
tussen de meterkast en alle wandcontactdozen en schakelaars aanwezig is. Het systeem bestaat uit
kleine doosjes (zogenaamde transponders) die zo groot zijn dat zij achter bestaande schakelaars en
wandcontactdozen zijn in te bouwen en passen in standaard inbouwdozen.

- De RF-technologie, die gebruikmaakt van een radiofrequentie (Tunstall, Siemens). Het hart van een
dergelijk systeem is een bekabelde homebus van de meterkast naar de verschillende vertrekken.

De keuze voor het domoticasysteem wordt voor een groot deel bepaald door de bouw. In nieuwbouw
kunnen loze leidingen gelegd worden. Vandaar dat er dan vaak gekozen wordt voor de aanleg van het
homebussysteem (bekabelde verbindingen). Dit is een ringleiding tussen alle schakelaars en
aansluitpun[en in de woning. De kosten voor dit systeem zijn ongeveer 1000 tot 2000 euro.

~5 Innovatieprogramma wonen en zorg, Utrecht, juni 2001.
~ Zwart, C. de (2005, p. 4)
~' Het Dual-Tone Modulation Frequency-protocol is een techniek die het toonkiezen bij telefonie mogelijk maakt:
ingetoetste cijfers worden vertaald naar tonen van een bepaalde frequentie.
~e Handreiking personenalarmering en domotica voor ouderen, IWZ, 2003, p. 11.
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In bestaande woningen kunnen loze leidingen moeilijk uit het zicht gelegd worden. Om hak- en
breekwerk te vermijden, kiest men dan liever voor een draadloos systeem of gebruikt men het bestaande
elektriciteitsnet.

De eerste domoticasystemen waren BUS-systemen (Binairy Unit System). Een homebus bestaat uit een
centrale aansturingseenheid in de meterkast van de woning of decentraal per vertrek die de verlichting, de
stroom[cevoer naar de diverse apparaten in huis en (optioneel) de verwarming aanstuurt. Daarnaast
kunnen er bijvoorbeeld infraroodsensoren op worden aangesloten. BUS-systemen zijn systemen waarbij
er simultaan informatie heen en weer gezonden kan worden tussen verschillende onderdelen die op di[
systeem zijn aangeslotens49.

Bosch, Van Daal en Dorres[einsso geven als belangrijk voordeel van domotica aan dat he[ zogenaamde
homebussysteem gekoppeld kan worden aan een systeem voor alarmering. Via dit sys[eem kunnen vier
soorten alarmering geïntegreerd worden: actieve sociaal-medische alarmering, passieve sociaal-medische
alarmering, inbraakalarmering en brandalarmering
Bij actieve sociaal-medische alarmering kan de bewoner in geval van nood zelf een noodsignaal afgeven
aan de centrale. Bij de passieve alarmering gebeurt dit automatisch (als er gedurende een van tevoren
ingestelde periode geen beweging in de woning wordt geregistreerd. De infraroodbewegingsmelders
vervullen twee functies: zowel inbraak- als passieve alarmering.

In menig wooncomplex wordt er met specialisten en installateurs gewerkt die ieder hun eigen systeem
hebben. Zo draaien er dus verschillende stand-alone-systemen naast elkaar die niet te integreren zijn.
Partijen hebben niet hoeven nadenken over eventuele integratie. Als er al geprobeerd werd om zaken met
elkaar te verbinden, dan gebeurde dat zonder visie. Een volgende keer werd het wiel weer opnieuw
uitgevonden. Sinds kort doet het inzicht opgeld dat het slimmer en voordeliger is om te kiezen voor een
geïntegreerd concept, waarbij alle systemen gebruikmaken van dezelfde infrastructuur.

Een positieve uitzondering levert Eaton Holec en partners met `Xanura': een domoticasysteem dat
stuursignalen over het lichtnet zendt en dat zonder ingrijpende veranderingen in elke bestaande
elektronische installatie is te integreren. Eaton Holec is er met haar partners in geslaagd een toekomstvast
systeem te ontwikkelen, waarbij een basispakket al te koop voor ca. E 1000,- (exclusief
installatiekosten)ss i

De meeste domoticasystemen hebben dus één belangrijk bezwaar: ze sluiten niet op elkaar aan. Onlangs
ontwikkelde TNO een concept voor de koppeling van bestaande en toekomstige informatiesystemen in
en om het woonhuis. Informatie uit verschillende systemen wordt samengevoegd in de UAS-centrale en
gebruikt voor nieuwe diensten, waarbij bediening door de bewoner nagenceg overbodig wordt in het
`geautomatiseerde huis' van de toekomst55z. De UAS-centrale is voorzien van insteekkaarten die elk een
deel van de huisautomatisering voor hun rekening nemen, zoals inbraakalarm, videoverbinding en een
brandmelder. Iedere huisbewoner bepaalt zelf welke functies hij wil hebben. UAS is dus een universeel
systeem dat men naar eigen behcefte flexibel kan uitbreiden. Toch is de UAS-centrale meer dan een
verzameleenheid van insteekkaarten. Belangrijker is intelligentie die binnenkomende informatie uit het
huis verwerkt, analyseert en met elkaar in verband brengt.

Een aanleiding voor TNO om te komen met het `Unattended Automonous Surveillance' (UAS)-project
zijn de hoge kosten van de valse alarmering ss3 Valse alarmering heeft negatieve gevolgen voor de
alarmcentrale bij politie en brandweer. Ook het UAS-project heeft als dcel een bijdrage te leveren aan het
langer zelfstandig wonen van senioren en het verhogen van de kwaliteit van de thuiszorg. Er worden
nieuwe surveillancediensten ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op senioren.

s"9 L.eeuw, J. van der. Domotica voor zelfstandige huisvesting. State of the Art. IWZ I NIWZ, Rotterdam, april 2000.
sso Bosch, A., P. van Daal en A. Dorrestein.
ssi www xanura.nl.
ssz Kazkowski, I. (2004).
sss www.tno.nl.
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De reeds verzamelde kennis rondom het project wordt in de praktijk getoetst door een concept
demonstra[orss'. De concept demonstra[or combineert vijf diensten:

- personenalarmering (valdetectie)
- branddetectie
- inbraakpreventie
- detectie van inbrekers thuis
- bewaking van de woningstatus
- monitoren van de medische toestand van de pa[iënt

Achtergronden van het UAS-project:
- toenemend belang van privacy
- meer behcefte aan bewaking en beveiliging
- personeelsgebrek (ouderenzorg)
- toenemende functionaliteit van embedded systemen
- grotere beschikbaarheid van datacommunicatiefaciliteiten

TNO on[wikkelt ook een tweede moderne techniek: een geïntegreerde, open en transpazante residential
gateway (een netwerkkoppeling in huis). Een residential gateway is een kastje dat in de meterkast
geplaatst kan worden om alle infrastructuur naar de woning toe (koper, coax, glasvezel, satteliet) te
verbinden met de infrastructuur (bedraad en~of draadloos) en sensoren in de woning. Met behulp van dit
`doorgeefluik' kan informa[ie de woning worden binnengehaald, verwerkt en doorgegeven. Via het intern
netwerk worden sensoren - zonder interferentieproblemen - aangestuurd of kan informatie op alle plaatsen
worden getoond. Mediacenters van Philips of Microsoft zijn hierop gebaseerd. Internet, video, televisie,
radio en telefoon gaan over hetzelfde netwerk. De residential gateway verbindt thuisapparatuur van
gebruikers onderling en biedt toegang to[ de publieke infrastructuur (kabel, telefoonnetwerk, satelliet of
glasvezel) en nieuwe breedbanddiensten. Een voorbeeld is in Almere te vinden, waar Samsungsss eind
2004 een woning heeft ingericht volgens het HomeVita-concept. De digitale huiskamer van Samsung
wordt bestuurd door een `home gateway', een klein kastje waar televisie, interne[ en telefoon het huis
binnenkomen. Een netwerk verbindt beeldschermen, internetkoelkast en magnetron met elkaar en via
breedbandinternet is het netwerk met de buitenwereld verbonden. Nieuw is Home Vita niet. In Living
Tomorrow in Amsterdam en in het Homelab van Philipsssb in Eindhoven vinden in het ondersteunen van
mensen door een digitale omgeving (door Philips `ambient intelligence' genoemd) dezelfde
on[wikkelingen plaats op het gebied van veiligheid, comfort, communicatie of - heel belangrijk, maar
vaak vergeten - ontspanning. Ook de nieuwe `Home Control Box' van Eaton Holec integreert meerdere
systemen tot één geheel. De Home Control Box is een kleine computer, die in een huisnetwerk wordt
opgenomen. Binnen dat netwerk kunnen veel zaken in en rondom het huis (bijvoorbeeld op afstand via
GSM-telefoon of computer met internetverbinding) bestuurd worden, zowel op het gebied van
beveiliging, domoticass', multimedia en entertainment als communicatie, klimaatregeling en
energiebeheersing. Alarmeringssystemen en communicatiemogelijkheden zullen in de toekomst
ingebouwd worden in woningen en ook in nieuwe woonzorgcomplexen, waar ICT op `intelligente wijze'
haar bewoners faciliteert. "De Home Control Box is al in de meterkast van enkele tientallen huizen
geïnstalleerd", meldt Jonker558 ..... "Maar dat moet binnenkort in honderdduizenden woningen het geval
zijn". De box wordt voor een paar honderd euro geproduceerd. Losse functionaliteiten kunnen op

ss" Zie ook het artikel van Josephine Dries van TNO uit 2002: `Meer veiligheid in en rond het huis met UAS'. Te
downloaden via: httpa~wwwstb.tno.nUuploadslJosephine Dries.pdf Drie jaar later, medio 2005, bestaat er van UAS
nog steeds slechts één prototype. Wel is inmiddels een consortium gevormd voor verdere ontwikkeling, het op de
mazkt brengen van het UAS-systeem en het voorbereiden van pilots. Onder meer in het verpleeghuis Daelhoven te
Soest zal UAS tcepast worden binnen de technologie van de tweede generatie domotica.sss Zie www.samsung.comlliomenetwork.
ssó Zie httpa~www.hitech-orojects.corr~euproiectslambiencel voor uitleg over het `Ambience Project' en de artikelen
van Kazin Peterson over het homelab op httpalwww.lOmeters.comlt~omelabl.html.
sn Tunstall bijvoorbeeld, biedt een centrale domoricabox in de woning aan: de Tunstall Home Unit. Zie
www.tunstall.nl
sis De heer J. Jonker, directeur van het Amsterdamse bedrijf Home Automation Europe, in een interview met H. den
Ouden. Brabants Dagblad, d.d. 2 januari 2006.
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verschillende manieren (bedraad en draadloos) op de box worden aangesloten. Het gaat om functies als:
een alarminstallatie, brandmelder, elektronische deursloten, energiemeter, persoonlijke alarmering, maar
ook om camerabeelden voor zorginstellingen van thuiswonende cliënten. De Home Control Box richt zich
in de breedte op diverse gebruikers~rcepen: ouderen, mensen met een beperking en yuppen die op afstand
hun huis willen besturen. Kráse55 ziet de ontwikkelingen op het gebied van de klassieke domotica
waarbij op een elektronische manier wordt aangestuurd (`E-domotica'), slechts langzaam op gang komen.
Wel neemt hij een stroomversnelling waar in de 'I-domotica': de home-en[ertainment-, inforrnatie- en
communicatiesys[emen. Het gebruik van huisnetwerken met breedbandaansluitingen neemt snel toe. Naar
verwachting zal de vraag vanuit de mark[ evenredig stijgen.

De RFID-chips (radio frequency identification chips) worden al langer gebruikt als industriële tcepassing
op het gebied van `tracking and tracing' om producten in de markt te kunnen volgen. Producten worden
voorzien van een unieke code die radiografisch kan worden uitgelezen. Meestal gaat het om producten die
in grote hoeveelheden vervcerd en verkocht worden, zoals postpakketten en medicijnen. Het gebruik van
de chips in individuele items, bijvoorbeeld bagage, neemt ook toe. Toepassing vindt bijvoorbeeld in de
autoindustrie plaats. Modeme auto's reageren op een handsfreekaart, die in de brcekzak of tas kan blijven
zitten. Als de kaarteigenaar naar de auto toe loopt, wordt de auto automatisch ontgrendeld en kan deze
vervolgens gestart worden met een druk op de knop.
RFID vindt nog maar weinig toepassing in de zorgsm. RFID is een voorbeeld van verborgen technologie,
die bruikbaar is als toekomstige vorm van passieve personenalarmering. Men draagt een chip op het
lichaam, of bijvoorbeeld in de hak van de schoen, en plaatst detectielussen in de vloer bij deurensbi
waardoor de bewegingsruimte vergroot wordt. Deze toepassing is onder meer in[eressant voor (thuis of in
een verpleeghuis) wonende dementerenden en hun mantelzorgers c.q. professionele verzorgers. Er kan
een signaal afgaan als een dementerende bijvoorbeeld de lift wil gebruiken om een gesloten afdeling van
het verpleeghuis te verlaten. Tegelijkertijd blokkeert de lift. Op deze manier is er grote winst te bceken in
het vergroten van de bewegingsvrijheid van de betreffende bewoner. De chips werken via een draadloos
netwerk en sturen bepaalde informa[ie via unieke id-nummers naar een centrale pc. Er worden proeven
gedaan waarbij ouderen een bandje met RF)D om hun pols krijgen die een waarschuwing afgeeft als de
pols drie minuten niet beweegt, ten teken dat er wellicht iets aan de hand is. Daarnaast zijn er sensoren als
onderdeel van een waamemingssysteem ontwikkeld om de activiteiten van gebruikers [e herkennen. Het
temporele gedrag van verschillende sensoren (bijvoorbeeld deur- en stoelsensoren) maakt monitoring
mogelijk. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk waar een bewoner zich in de verschillende ruimten van een
woonzorgcentrum bevindt. Deze toepassingen worden in Engeland al gebruikt. Voorlopig zijn het nog
losse toepassingen, maar als ze in een netwerk verbonden zijn, zal geleidelijk in de eigen woning of in het
woonzorgcentrum een `intelligente leefomgeving' kunnen ontstaan. Volgens Molenaar~ó2, hoogleraar e-
marke[ing en voorzitter van het RFID Platform Nederlandsó3 wordt de impact van RFID in de
gezondheidszorg geweldig onderschat. Onder meer in Duitsland experimenteert men met een elektronisch
medisch dossier op creditcardformaat, waarbij de kaart van een RFID-chíp is voorzien. Een zorgverlener
kan bijvoorbeeld bij een ongeval infotmatie op afstand uitlezen. In `Living Tomorrow', het huis van de
toekomst, wordt getoond hoe RFID ingezet kan worden om het leefpatroon bij te houden en te
waarschuwen bij vreemde veranderingen. Alle etenswaren zijn van een RFID-tag voorzien. Bij het
verlaten van voedingsmiddelen uit de koelkast gaat hiervan een bericht naar de huiscomputer. Hegener~~
geeft als bijvoorbeeld voor een bericht aan een thuiszorgpost: `een gebruiker die steeds minder of
eenzijdig eet'.

sss ~dse, B. (2004, p. 11).
~ RFID wordt niet alleen in de zorg weinig toegepasi. Ook in andere sectoren, bijvoorbeeld in het
gevangeniswezen, vindt toepassing sporadisch plaats. Begin 2006 worden de eerste experimenten aangekondigd in
penitentiaire inrichting Lelystad, waar gevangenen een grotere bewegingsvrijheid krijgen met een RF1D-enkelband.
Bron: Brabants Dagblad, d.d. 17 januari 2006.
561 Woon- en zorgcentrum Antoniushove in Lichtenvoorde (Achterhoek) bracht in 2004 elektronische chips aan in de
schoenen van bewoners die een gevaar voor zichzelf en anderen vormden als ze zonder begeleiding naar buiten
~ingen. De proef blijkt succesvol. M. Kox, zorgmanager: "Het geeft de mensen een gevoel van vrijheid"

Z C. Molenaar tijdens zijn lezing `De tcekomst van RFID in de zorg', d.d. 3 februari 2005.
~3 Zie htto:~lwww.rfidnederland.nl.
~ Hegener, M. (2005)
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Tot zover enkele ontwikkelingen in de moderne techniek. Tcekomstige gebruikers vragen zich vaak
eenvoudig af: `Wat kost mij dat?'

De kostprijs van een uitgebreid domoticapakket wordt geschat op 5000-7500 euro per woning. Jansens~
geeft aan dat de kosten van een simpel domoticasysteem, dat actieve personenalarmering met een
draadloze alarmknop en een elektronisch bedienbaar voordeurslot integreert met videointercom en
rookmelder, circa 2500 euro blijken te bedragen. Daar komen kosten bij voor voorbereiding, installatie en
voorlichting. Een uitgebreid domoticasysteem blijkt in totaal rond de 7500 euro te kosten.

In de IWZ-handreiking worden investeringen van gelijke omvang gemeld:
- personenalarmering-plus: 2500 euro per woning
- uitgebreid domo[icapakket: 5000-7500 euro per woning

Een belangrijke kwestie die opkomt na het zien van het kostenplaatje is de vraag hoeveel gebruikers voor
domoticatoepassingen willen betalen. Om domotica grootschalig te kunnen inzetten, is een business case
nodig waarin voor product-marktcombinaties zowel de te verwachten investeringen als opbrengsten zijn
onderbouwd. Een van de hoofdredenen waarom een business case in veel gevallen niet wordt opgesteld is
het onbeantwoord blijven van vragen rond 'betaalbaarheid' en `betalingsbereidheid'. Het onbeantwoord
blijven van hoofdvragen speelt zowel op gebtuikers- als op organisatieniveau. Praktijkdeskundige Van
BerloS~ benadrukt het laatstgenoemde: "Een belangrijk struikelblok vorm[ het ontbreken van de
financiële koppeling tussen de woningcorporaties, die de sys[emen bij renovatie in grote getalen kunnen
aanleggen, en de zorgverzekeraars die daar financieel van zullen profiteren"

Een indicatie voor het opstellen van een business case op het gebied van personenalarmering geeft
Thuiszorg Noord West Twente (TNWT)567, die als zorgaanbieder met personenalarmering komt. Het gaat
om een spreeklluistersyteem, waarmee mensen direc[ verbinding krijgen met een verpleegkundige.
TNWT hoopt binnen een jaar tussen de 300 en 500 abonnees aan te slui[en op de personenalarmering,
vooralsnog alleen in Almelo. Het systeem is volgens TNWT kostendekkend als er meer dan 2000
aansluitingen zijn. Abonnees krijgen een zendkastje in huis met een clip die ze op hun kleding kunnen
bevestigen. Voelen ze zich onwel of zijn ze gevallen, dan kunnen ze met een druk op het knopalarm slaan.
Hun oprcep gaat naar de Meld- 8z Zorgcentrale van TNWT, die bemand wordt door verpleegkundigen. Zij
maken een inschatting van de hulp die nodig is en schakelen een arts, ambulance of verpleegkundige in of
vceren een geruststellend gesprek.

7.3.8 Knelpunten, mogelijke oplossingen en voorwaarden
Binnen de geëvalueerde projecten zijn diverse problemen aan te wijzen. Kester~~ geef[ vanuit de eerste
praktijktoepassingen enkele obstakels aan:

- Door een overmaat van technologische snufjes is het aangeboden pakket niet toegesneden op de
behoeften van bewoners (gebrek aan flexibiliteit). Vooral `inactiviteitsmeting' geeft bij
seniorenwoningen in Best veel problemen.

- Onvolledige benutting: een goede voorlichting en begeleiding van de bewoners over het gebruik
van de toepassingen blijken van groot belang.

- Niet-gebruiksvriendelijke toepassingen (te ingewikkeld).
- De kosten worden door bewoners en corporaties als te hoog ervaren. Dit wordt bevestigd door

s~"Becker .

~5 Jansen (2003).
~ Interview M. Hegener met C. van Berlo, directeur Smart Homes, in: NRC Handelsblad, d.d. 27 september 2005.
~~ Zie htroalwww.tnwt.nl.
~8 Kester, ]. (2005, p. 22).
~9 [nterview J. Vermeulen met prof. H. Becker, voorzitter RvB Stichting Humanitas, d.d. 27 september 2005:
"Ouderen kunnen in een aantal gevallen moderne technieken niet betalen, eenvoudig omdat zij het geld niet hebben.
Anderzijds zijn ouderen soms ook `krenten', die er geen geld aan uit willen geven, terwijl zij over voldoende
financiële middelen beschikken. Koppelverkoop kan een oplossing betekenen. Door de kosten in de aankoopprijs op
te nemen (hierin voorziet de hypotheek) of in de huurprijs te verwerken, trek je mensen over de streep."
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Van de Mortel en Kleinhans570 maken het kader breder door organisatorische en technische problemen te
onderscheiden. Van Nispen571 voegt daaraan `algemene' knelpunten toe, maar vooral ook knelpunten op
het gebied van `gebruikers' en 'financiën'.

Van Nispen geeft ook aanbevelingen om de grootschalige implementatie van zorgdomotica voor ouderen
en mensen met functiebeperkingen in Nederland te versnellen en te verbeteren. Aan het onderzoek wordt
meegewerk[ door de Universiteit van Amsterdam, Nitel en EPN. Tijdens de workshop op de Conferentie
Woonservice Eindhoven572 is deze lijst met knelpunten gepresenteerd. In subgroepen worden vervolgens
mogelijke oplossingen bedacht en vindt reflectie plaats over een aantal dilemma's. De mogelijke
oplossing waarover consensus bestaat is aangegeven in de [weede kolom. Naar mijn mening biedt een
oplossingsrichting die de gebruikers als uitgangspunt neemt, met andere woorden: vraagsturing, de meeste
kansen. De grootste uitdaging vorm[ het spelen van de hoofdrol door gebruikers binnen de
meerpartijensamenwerking die nodig is om de gewenste domotica te ontwikkelen en te implementeren.
Zoals in het relevantieonderzoek onder meer bij VieDome zal blijken, wordt in de prak[ijk deze
handschoen niet opgepakt. Men kiest keer op keer voor aanbodgericht werken.

sio Mortel, H. van de en J. Kleinhans (2004).
571 Van Nispen, B., september 2004.sn Workshop `Zelfstandig wonen en moderne technieken', d.d. 8 oktober 2004.
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Knelpunten Mogelijke oplossingen

1. Algemeen Snel voorzien in zorgwoningen
- Tekort zorgcapaciteit
- Tekort geschikte seniorenwoningens'3
- Geen definitie domotica in functies~pakketten
- Kennisdelen met alle partijen

2. Financieel Eerst business case opstellen
- Hoge kosten
- Onduidelijkheid over wat de kosten zijn
- Onduidelijkheid over wie de kosten betaalt
- Onduidelijkheid over wat de baten zijn
- Onduidelijkheid over wie de baten ontvangt
- Vooraf geen investerings- en exploitatiebegroting

mogelijk

3. Gebruikers Vraagsturing als uitgangspunt nemen
- Onbekendheid
- Negatieve houding
- Onvoldoende communicatie leveranciers en

gebruikersgroepen
- Onvoldcende begeleiding na installatie
- Vraagsturing ontbreekt

4. Organisatorisch Meerpartijensamenwerking zoeken
- Aanbodgerichtheid in zorg
- Complexe zorgprocessen leiden tot moeizame

implementatie
- Ontbreken kennis zorgtechnologie bij installateurs
- Professionele alarmopvolging

5. Technisch Open, modulair systeem toepassen
- Imagoprobleem technologie
- Gebruiksvriendelijkheid technologie
- Betrouwbaarheid, stabiliteit van het systeem (geldt

m.n. voor draadloze technologie)
- Compatibiliteit verschillende functies en systemen
- Overkill aan technische snufjes, waardoor

ondergebruik
- Bekabeld systeem vraagt hak- en breekwerk

s'3 Een algemeen knelpunt is niet alleen het `tekort' aan seniorenwoningen, ook ontbreekt vaak het `overzicht'. Zoals
eerder aangegeven vormt een gunstige uitzondering de gemeente Tilburg, waar drie woningcorporaties (Tiwos, TBV
Wonen en WonenBreburg) gezamenlijk een Seniorenwijzer uitbrachten met het totaalaanbod van seniorenwoningen
in Tilburg (juni 2005). Zie voor meer informatie www.woninginzicht.nl en ook www.tiwos.nl.

192



Voorwaarden voor grootschalige en duurzame toepassing van domotica
Er zijn voor domotica drie sectoren aan te wijzen: kantoren, woningen en zorg. De grootste
ontwikkelingen vinden plaats in de utiliteitsbouw (kantoren), niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij
grootschalige renovatieprojecten. Diverse systemen (bijvoorbeeld voor klimaat- en energiebeheersing)
zijn al in het ontwerp geïntegreerd. De utiliteitsector gaat dan ook met een straatlengte voorsprong aan
kop.

Ontwikkelingen in de woningbouw verlopen minder snel en blijven in feite beperkt tot nieuwbouw, en
dan nog veelal tot nieuwbouw voor eigenaar-bewoners, niet voor huurders. Jaarlijks worden slechts
enkele procenten aan onze woningvoorraad toegevoegd. Van Staalduinen57 stelt terecht: "De lastigste
opgave is om de andere 98qo van de bestaande voorraad op te waarderen." In de woonomgeving voorziet
domotica behalve in gemak, comfort en verhoogde veiligheid ook in energiebeheersing. Naar verwachting
zal versnelling optreden als de wettelijke normen voor energiegebruik in woningen de komende decennia
worden aangescherpt (zoals in de au[obranche al het geval is). Alleen de integratie van ICT met
elektrotechnische en bouwtechnische voorzieningen zal hiervoor een oplossing bieden. De belangrijks[e
opgave in de woningbouw voor de installatiesector wordt volgens Van Staalduinen het met behulp van
domotica toevoegen van waarde aan producten en systemen. Op de huurmarkt ligt er een grote taak voor
de woningcorporaties. In een onderzoek van Boumans's medio 2004 over de adoptiebeslissing van
woningcorporaties bijkt dat slechts twee van de [waalf ondetzochte corporaties daadwerkelijk de
beslissingsfase bereikten en tot adoptie zijn overgegaan. Tien woningcorporaties bleven in de kennisfase
en~of de overtuigingsfase steken.

De derde doelgroep voor toepassing van domotica is de zorg. Voor leveranciers van domotica is dit een
lastige sector, omdat zij de taal van zorgverleners en zeker van zorgvragers onvoldoende spreken.
Hierdoor krijgen bijvoorbeeld elektrotechnische bureaus niet het vertrouwen van beslissers op raad van
bestuur-niveau om de woonzorgvisie van de betreffende zorgleverancier met ICT te ondersteunen. Aan de
vooravond van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarin vermaatschappelijking
van zorg vorm zal krijgen, is de situatie complex en gefragmenteerd te noemen. Vroeger dacht en sprak de
zorgleverancier voor al zijn cliënten. Vandaag de dag willen mensen thuis blijven wonen en stellen zij
opname in een verzorgings- of verpleeghuis zo lang mogelijk uit. Zelfstandig wonenden nemen niet
langer meer het totale dienstenpakket van één zorgleverancier af, maar slechts de diens[en en producten
die zij nodig hebben, van meerdere leveranciers en op momenten en in een vorm die zij zelf kiezen.
Leveranciers van domotica zullen zich dus enerzijds tot de individuele consument (zorgvrager) en zijn
omgeving moeten wenden en anderzijds tot de al dan niet samenwerkende leveranciers van diensten en
producten op het gebied van wonen, zorg en welzijn,
De rol van woningcorporaties in relatie tot die van zorgleverancier(s) waarmee de betreffende corporatie
samenwerkt is vanaf het moment van scheiden van wonen en zorg steeds belangrijker geworden. Gezien
hun maatschappelijke doelstelling bepleiten veel corporaties de inzet van domotica in woonzorgzones, om
door een (thuis)zorgleverancier vanuit een centrale ongeplande zorg bij thuiswonenden te kunnen
realiseren. Vandaag de dag is dat uitstekend mogelijk met behulp van een beeld-spraakverbinding met de
zorgcentrale. De basis hiervoor is een open communicatieprotocol. Veelvuldig toegepast is het
zogenaamde Transmission Control Pro[ocoUlnternet Protocol (TCPIIP), dat grote voordelen biedt omda[
ook merkafhankelijke systemen kunnen worden aangesloten. Als er een open pro[ocol wordt gebruikt,
kunnen er zowel aan de kant van de woning als aan de kant van de centrale verschillende functionaliteiten
worden ondersteund. In de praktijk zetten alleen vooroplopende woningcorpora[ies, die meer dcen dan
alleen woningen aanbieden, daadwerkelijk stappen door breed woondiensten te leveren. Bouman576 geeft
aan dat "...vooruitstrevende woningcorporaties bijvoorbeeld elektriciteit aanbieden aan hun huurders.
Twee van de twaalf ondervraagde corportaties willen internet, telefonie en tv-zenders aan hun huurders
aanbieden over een eigen infrastruc[uur. Domotica zien zij als een mogelijk verlengde hiervan. Dit past in
de gedachte van de integratie tussen ICT en domotica"

s~" Staalduinen, P. van (2005, p. 7), directeur TNO Bouw en Ondergrond.s~s Bouman, P. (2004, P. 64).
s'b Bouman, P. (2004, p. 75).
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Kester~", programmamanager `In eigen omgeving oud worden', geeft in zijn onderzoeksrapportage naar
de toepassingsmogelijkheden van domotica aan: "De slotbevindingen zijn hoopgevend, maar beslist niet
eenduidig. De praktijk laat zien dat implementatie op grote schaal complex is." Er worden diverse
consuliants ondervraagd over de voorwaarden voor grootschalige en duurzame tcepassing van domotica.
Dit levert een handzaam lijstje met voorwaarden vanuit de praktijk op:

- Algemeen staat men een vraaggestuurd aanbod van gedifferentieerde pakketten voor, opdat alleen
toepassingen worden aangeboden die in behceften voorzien (à la carte). In de praktijk is gebleken
dat er grote verschillen in wensen zijn tussen bewoners. He[ is daarom essentieel om het aanbod
individueel af te stemmen o~ de vraag van de betrokken bewoner. Deze conclusie wordt
ondersteund door Staa]duinen5 s in zijn pleidooi voor consumentgerichte domotica: "Het is hoog
tijd om de eindgebruiker een stem te geven in de ontwikkeling van domoticavoorzieningen. Dat lijkt
ingewikkeld, maar zal uiteindelijk de implementatie van domotica in de woningbouw aanzienlijk
bespoedigen."

- Van der Leeuw (NIZW) raadt aan om te focussen op een `teruggebrachte variant', bestaande uit
personenalarmering, elektrisch deurslot en videodeursysteem, plus enkele functies als brand- en
inbraakalarmering, die voor maximaal E 3.000,- wordt aangeboden, en later te voorzien in draadloze
uitbreiding." Centraal staat de domoticatoepassing om automatisch contact te leggen met een
zorgcentrale, omdat deze tcepassing het meest populair is bij ouderen. Een illustratie van het advies
van Van der Leeuw is te vinden in een proef in twee complexen in Tilburg van WonenBreburg
(augustus 2005).

Woningcorporatie biedt basispakket aan

Huurders van WonenBreburg kunnen gebruikmaken van een speciaal pakket `comfortabel
wonen'. Het belangrijkste onderdeel daarvan is een professionele alarminstallatie.
Gebruikers kunnen 24 uur per dag met een druk op de knop alarm slaan. Een landelijke
centrale schakelt, afhankelijk van de hulpvraag, deskundige zorgverleners in, die binnen
twintig minuten na de melding ter plaatse zijn. Het basispakket kost 27,50 euro per maand
en is uit te breiden met een videofoon, rookalarm, elektronisch voordeurslot en een
automatische uitschakeling van video-, audio- en keukenapparatuur.

Informatie overgenomen uit:
Brabants Dagblad, d.d. 11 augustus 2005

"Breng een infrastructuur in de woning ( een residential gateway) aan die geschikt is voor
uitbreiding achteraf (gebaseerd op breedbandintemet). Dat vraagt om toekomstvaste producten, met
oog voor aansluitingsmogelijkheden in een solide en open netwerk" zijn belangrijke voorwaarden
die genoemd worden door installateur Van Loon, Entron Nederland.
Zorg voor begeleiding op maat. Eén keer het gebtvik uitleggen is niet voldoende. Begin
bijvoorbeeld met een algemene introductie en vervolg met individuele begeleiding ter plekke. Een
gced bereikbare helpdesk wordt in de praktijk vaak ingevuld door de huismeester ( een vertrouwd
gezicht). Volgens Van Horst, adviseur ILSE ( Independent Living for Seniors) kan een
voorbeeldwoning koudwatervrees verdrijven. In de demowoning krijgen toekomstige bewoners
uitleg aan de hand van voorbeeldtoepassingen en worden bepaalde vaardigheden geoefend.
Praktijkdeskundigen579 geven namelijk aan dat als (tcekomstige) gebruikers de mogelijkheden van

S" Kester, J. (2005, p. 2). Zie voor citaten: J. van der Leeuw p. 33, R. van Loon p. 27, H. van der Horst p. 14, W.
B3hler p. 20 en P. Baetsen p. 9.
s~a Staalduinen, P. van (2005, p. 40).
5'~ Bijeenkomst Kenniscirkel in Wonen, Zorg en Welzijn over het betrekken van gebruikers bij ICT. TNO-IC"I' in
Delft, d.d. 6 oktober 2005.
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domotica onvoldoende kennen, het voor hen vaak moeilijk is om zich een goed beeld van te vormen
of zij een bepaald product of dienst wel of niet daadwerkelijk zullen gebruiken.

- Extra energiegebruik is [e beperken door comfortfuncties op elkaar af te stemmen, door het verbruik
van de systemen terug te schrceven (stand-byfunctie van apparaten laten vervallen) en door het
toepassen van energiebesparende functies (het au[omatisch aan- en uitschakelen van verwarming,
verlichting en ventilatie).

- Toepassing van domotica vraagt om een afgewogen langetermijnbeleid in de keten van wonen, zorg
en welzijn van alle betrokken partners gericht op de wens van ouderen en mensen met een
beperking om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en maatschappelijk te participeren. Deze
betrokken partners zijn onder andere burgerplatforms, gemeenten, woningcorporaties,
zorgleveranciers, welzijnsaanbieders en elektrotechnische ins[allatiebureaus,.

- B~ttler stelt duidelijk dat er een prikkel nodig is: "Fitte ouderen overtuigen, ga er maar aan staan.
Wij zijn nog steeds de enige ouderen die zélf in Eversveld te Geldrop een domoticaprojectsso van de
grond tilden." Van Berlosg~ bevestigt de mening van Bííhler: ... "Zodra er een partner wegviel, [J.V:
verdween de oorspronkelijke scepsis die men als bejaard echtpaar had] wilde de overlevende het
alarmeringssysteem met bewegingsmelders meteen hebben". Het voornaams[e advies dat Bdltler
toekomstige projecten wil meegeven is "dat mensen zich mceten realiseren dat er iets moet
gebeuren. Het kost ontzettend veel moeite om ouderen zover te krijgen. Men voelt zich fit en wil er
nog niet aan. Dat is de kop in het zand steken. Inmiddels is in onze wijk al gebleken da[ het nodig is
en dat het werkt. Als je vindt dat mensen langer thuis moeten wonen, moet je ntí tot actie overgaan.
Alleen maar zo ie[s zeggen en niets doen is onverantwoord."

- Volgens Baetsen (Futura wonen) moet er een businessmodel voor grootschalige uitrol uitgewerkt
worden, waarin kosten en baten eerlijk verdeeld worden over alle betrokken partijen. Het inwllen
van een businessmodel gaa[ een stap verder dan het bij het samenwerken tussen ongelijksoortige
partners vooraf maken van afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en risico's.
Overigens werken woningcorporaties en hun koepelorganisaties eigen financiële modellen uit. Dit
betekent een begin. Een gezamenlijk businessmodel van alle ketenpartners in een bepaalde
woonservicezone zou het vervolg kunnen zijn. Het uitwerken van een gezamenlijk businessmodel
staat of valt met de benodigde meerpartijensamenwerking. Corpeleijn en SchouwS82 vceren
berekeningen uit waaruit blijkt dat om een businesscase voor een basispakket aan diensten
(besparingen energiemanagement, veiligheid, personenalarmering en diens[en aan huis) binnen vier
jaar rendabel (bedoeld wordt `kostenneutraal') te krijgen, minimaal 100.000 huurders nodig zijn die
drie diens[en per residential gateway afnemen. Om de haalbaarheid van deze businesscase via pilots
te toetsen is dus massa nodig - denk bijvoorbeeld aan een schaal ter grootte van de regio Midden-
Brabant - en meerpartijensamenwerking van een groot aantal actoren. Toetsing vereist
samenwerking tussen diverse woningcorporaties (alleen al om het benodigde aantal huurders te
verkrijgen) met ketenpartners uit andere sectoren (kabelexploitanten, leveranciers van energie, zorg
en welzijn, etc.) om vraaggericht diensten te kunnen leveren.

Domotica en meerpartijensamenwerking
Uit het literatuuronderzoek en uit gesprekken met sleutelfiguren blijkt dat er bij vrijwel alle
domoticaprojecten sprake is van meerpartijensamenwerking. Weijersss' geeft aan dat er bij domotica
sprake is van een groot aantal functies, een groot aantal aanbieders en andere stakeholders. Balkenendes~
vult aan da[ er sprake is van toenemende onderlinge athankelijkheid tussen produc[en, aanbieders en
financiers. Zonder samenwerking is het vrijwel onmogelijk om een domoticaproject te realiseren, laat

sao Uitgangspunt was professionele hulp in noodsituaties via de 24 uur per dag bemande alarmeringscenuale van de
thuiszorg en de speciale telefoon met rode knop. In dertien huizen in Eversveld te Geldrop is een basispakket
gerealiseerd bestaande uit personenalannering, elektromagnetisch voordeurslot, dat op afstand door de zorgcentrale
te openen is, inbraak- en brandmelding zijn in het systeem geintegreerd en er is een basisvoorziening voor
huisautomatisering aangebracht, waaraan later indien nodig andere voorzieningen eenvoudig zijn tce te vcegen.
5S1 Interview M. Hegener met C. Van Berlo, directeur Smart Homes, in: NRC Handelsblad, d.d. 27 september 2005.
582 Corpeleijn, M. en J. Schouw (2004, p. 37)
ss3 Weijers, T. (2005)
5~ Balkenende, R. (2003)
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staan `domotica uit [e rollen'. Corpeleijn en Schouw585 constateren dat corporaties er afzonderlijk niet in
slagen om tot grootschalige toepassing van domotica [e komen en dat samenwerking tussen corporaties
hierin meerwaarde zou kunnen bieden. Van Nispensgb drukt zich sterker uit als hij concludeert dat
samenwerking tussen een groot aantal partijen essentieel is voor grootschalige implementatie van
zorgdomotica voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. Naar zijn mening zal deze samenwerking
plaats moeten vinden tussen:

- leveranciers van de technologie - het Rijk
- installateurs - patiëntenverenigingen
- woningcorporaties - zorginstellingen
- projectontwikkelaars - zorgverzekeraars
- gemeenten - thuiszorg

Het hoofdmotief voor de samenwerking is het grote aantal betrokken partijen dat nodig is voor de
ontwikkeling van domotica. Bij het bestuderen van de verschillende projecten die eerder in deze paragraaf
aan bod zijn gekomen is duidelijk te zien dat er sprake is van meerpartijensamenwerking. De
belangstelling voor samenwerking komt schoorvoetend op gang. Begin 2004 wordt de eerste bijeenkomst
over dit onderwerp georganiseerd door de IWZ-kenniscirkel ICT in wonen en zorg587. In he[ najaar van
hetzelfde jaar organiseren de ministeries van VWS en VROM met het Universitair Platform Publieke-
Private Samenwerking (PPS) een ontmoetingsdag over nieuwe vormen van samenwerking in wonen, zorg
en dienstverleningsgs. Ook marktpartijen slaan de handen ineen en vormen een samenwerkingsverband,
zoals in het geval van Zorgsleutel.

`Zorgsleutel' is een samenwerkingsverband van vijf partijen. De vijf partijen zijn bekend
met de zorgsector en hebben elk een eigen specialisme op he[ gebied van huisvesting,
installatie, kwaliteit van werk en zorg, interieur en domotica.

7.3.9 Een menukaart met domoticatoepassingen
Het literatuuronderzoek levert een aantal voorbeelden van domoticapakketten op. Naar aanleiding hiervan
en op basis van in de praktijk gebruikte domoticatcepassingen kan een zogenaamde `menukaart' worden
opgesteld. Domoticatoepassingen kunnen ingedeeld worden naar onderliggende behceften van groepen
mensen. Als belangrijkste behceften komen steeds veiligheid, comfort en welzijn naar voren (zie onder
meer de `Vitaal Grijs-projecten'). Deze drie thema's vormen de indelingsbasis van de menukaart, die is
toegepast op het model Woonservicezones Eindhoven. De menukaart ontstond door op de vier domeinen
uit het model, ICT-services in functies te vertalen.

ses Corpeleijn, M. en J. Schouw (2004, p. 3)seb Van Nispen, B. (2004, p. 23).
587 Bijeenkomst IWZ-kenniscirkel ICT in wonen en zorg, d.d. 22 januari 2004.
58S Ontmcetingsdag VWS, VROM en Universitair Platform PPS, d.d. 7 oktober 2004
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8.4 Telemedicine

8.4.1 Inleiding
Naast tcepassingen op het gebied van elektronische informatievoorzieningen en domotica in woning en
woonomgeving ontstaan er nieuwe mogelijkheden op de aanpalende gebieden van telemedicine en beeld-
spraak. Om telemedicine concreet te maken, wordt eerst ingegaan op het begrip zelf en op de toepassing
ervan in enkele projecten. Hierna volgt exploratie gericht op voorwaazden, knelpun[en, kansen en
betekenis van telemedicine voor zelfstandig wonen. Afgesloten wordt met een uitgebreide beschrijving
van het project `VieDome', dat met de Veder-Smit Thuiszorgprijs 2004 onderscheiden is. Het
ontwikkelingsproces van tcepassingen op het gebied van telemedicine blijkt complex. Voor een beter
begrip zal onder meer de in hoofdstuk 2 uitgewerkte `meerpartijensamenwerking' het kader vormen.

8.4.2 Begripsomschrijving
Telemedicine maakt deel uit van `E-health'. RVZ definieert E-health als `het gebruik van nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën, met name internettechnologie, om gezondheid en
gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren'. E-health omvat in deze omschrijving het begrip
`telemedicine'. In tegenstelling tot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die een brede definitie
formuleert, kiest het Platform voor een smalle definiëring van telemedicine om beter onderscheid
mogelijk te maken met het begrip E-health. Het Platform Telemedicine Nederland stelt grofweg dat
`telemedicine vaak in verband wordt gebracht met medische zorg op afstand'. `Telemedicine' wordt
gedefinieerd als `het op afstand toepassen van zorgdiensten met gebruikmaking van informatie- en
communicatietechnologie gericht op het primaire zorgproces'. Nijhuis589 van de NPCF vcegt hieraan tce:
`...zodat de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert."

Telemedicine is relatief jong, het bestaat pas enkele jaren. Toch is reeds in 1998 een Intemational Society
for Telemedicine (ISfT)s~ opgericht (dat onder meer jaarlijks een conferentie organiseert, medio 2004
voor de negende maal), zijn er brancheorganisatiess9t actief, bestaan er tijdschriften en lopen er vele
projecten. In eigen land kennen wij het Nederlands Instituut Telemedicine (NTTEL), dat zich als
onafhankelijke organisatie, met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, in de periode
2000-2005 inzet voor telemedicine-initiatieven592. NITEL verzamelt telemedicineprojecten in een
databank593. In Nederland zorgen sleutelpublicaties van de Raad voor de Volksgezondheid 8c Zorg
(RVZ)s9a en het Platform Telemedicine Nederland (een initiatief van EPN-Platform voor de
Informatiesamenleving en HMF-Health Management Forum) voor meer bekendheid.

Ter illustratie: telemedicine in New Yersey
Er word[ ook onderzoek gedaan naaz telemedicines9s Daazbij blijft de mening van de patiënt echter
meestal buiten beeld. Uitzondering hierop vormt onderzoek in de Amerikaanse staat New Jersey naar de
tevredenheid van de patiënt door middel van een randomized controlled trial. De resultaten zijn volgens
Brenmans9ó en later ook Kno1597 verrassend: de patiënten tonen zich zelfs nog enthousiaster dan de artsen.

sa9 Nijhuis, A. (2005).
s~ http:l~www.isfr.net.
59i In Amerika is de American Telemedicine Association (ATA) werkzaam. De Europese variant hiervan is de
European Health Telematics Association (EHTEL)
5~ Per 1 april 2005 vindt het Nitel als zelfstandige stichting onderdak bij EPN.s93 De Nitel-database bevat medio maart 2004 een kleine dertig projectbeschrijvingen.
s~a RVZ (2002, P. 101).
s9s ~e hiervoor onder meer publicaties in het Journal of telemedicine and telecare.
5~ Brenman, A. (1995).
597 Knol, A. (2001).
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Binnen de telegeneeskunde kan onderscheid gemaakt worden tussen niet-interactieve vormen (telefoon,
radio, fax), waazbij geen directe interactie of observatie plaatsvindt, en interactieve votmen (met behulp
van de store andforward-methode of rea[ time-methode). In het ondetzoek in New Jersey wordt de real
time-methode gebruikt, dat wil zeggen een interactieve audio- en videoverbinding. Er zijn vijftien
klachten geselecteerd, die bij 85 patiënten worden onderzocht. Om een beeld te krijgen van welke
klachten met telemedicine op een EHBO-post van een ziekenhuis behandeld kunnen worden, is ter
illustratie de lijst uit het onderzcek in New Jersey overgenomen.

Met telemedicine behandelde klachten ( onderzcek New Jersey)

l. Schaafwonden
2. Allergische reacties
3. Beetwonden
4. Bronchitis
5. Brandwonden (eerstegraads en minder dan Solo oppervlakte)
6. Oogafwijkingen
7. Traumaknie
8. Otitis media
9. Psychiatrie
10. Keelpijn
11. Cystitis
12. Kiespijn
13. Ongecompliceerde insecten- en tekenbeten
14. Trauma-armen
15. Wondcontroles

8.4.3 Voorbeelden van projecten in Nederland
In Nederland wordt een aantal projecten uitgevoerd om tcepassingen op het gebied van telemedicine te
ontwikkelen. Enkele voorbeelden van telemedicineprojec[en in relatie tot zelfstandig wonen zijn:

~ Safe 21 en Omni van KITTZ
Beide projecten zijn van het Kwaliteits Instituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing (KITTZ)598. Safe
21 is een langer lopend project. Het bestaat al enige jaren als technologie om op afstand lichaamswaarden
door te geven. In Limburg bijvoorbeeld onderzoeken Thie en Wieselmann van KITTZ vijftien ouderen die
om verschillende redenen thuis metingen verrichten599. Met behulp van een telemonitor registreren de
senioren zelf dagelijks een aantal gegevens. Zo meten zij blceddruk, hartslag, zuurstofverzadiging van het
bloed, temperatuur en maken ze een eenvoudig cardiogram. Deze gegevens worden doorgestuurd naar een
arts, die de uitkomsten vervolgens beoordeelt. Recent zijn de mogelijkheden van sociale alazmering in
Safe 21 uitgebreid met `mobiele sociale alarmering' om bijvoorbeeld ook buitenshuis hulp te kunnen
verlenen. Hiervoor worden mobiele telefonie (met GSM) en plaatsbepaling via het Global Positioning
System (GPS)~ gebruikt. Ook voor mensen met een auditieve beperking wordt appazatuur ontwikkeld
door gebruik te maken van bij doven bekende hulpmiddelen als teksttelefonie (telefoon met display voor
tekstweergave gecombineerd met een toetsenbord voor tekstinvcer) en trilapparatuur (het `[rilhorloge'
werkt als alarmering en waarschuwt als de deurbeUtelefoon gaat).

S9B Zie voor uitgebreide projectbeschrijvingen: httpalwww.kittz.nl.
s~ Damen, I. (2000, p. 21).
~ Ook door TNO worden GPS-tcepassingen voor plaatsbepaling ontwikkeld. In 2005 kan dat al op ca. 10 m.
nauwkeurig. In 2010 verwacht TNO dat plaatsbepaling op ca. 2 m. nauwkeurig mogelijk is.
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Een tweede project van KTI'TZ is Ondersteuning Mantelzorg in Noord-Holland met ICT (afgekort met
OMNI). In verband met het vermijden van de zogenaamde `reporting bias' is het een goede zaak om niet
alleen aan succesvolle projecten aandacht te besteden. Ook uit afgebroken projecten kunnen lessen
getrokken worden. Het was in het OMNI-project de bedceling een breed pakket te ontwikkelen voor
thuiszorgorganisatie en steunpunten mantelzorg met informatie en diensten op afstand voor
mantelzorgers. Vooral van de mogelijkheden van beeldcontact waren de verwachtingen hoog gespannen.
Aan ondersteuning van man[elzorgers, die zoals blijkt uit onderzoek van Timmermans~~ van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) in veel gevallen overbelast zijn, bestaat grote behoefte. Toch komt het
OMNI-project niet uit de opstartfase. De onderzoekers van KTI"TZ hebben hun werk wegens geldgebrek
mceten staken. Inhoudelijke onderdelen uit het OMNI-concept verschijnen later in de tijd in andere
projecten, bijvoorbeeld in ThuiszorgOnline.

~ Nocturne voor thuiszorgdialyse
Recentelijk heeft Dianet in Nederland nachtelijke thuishemodialyse geintroduceerd in het project
`Nocturne'~2. De Graaff3 beschrijft de prcef bij 15 nierpatiënten in een notendop. Cliënten dialyseren 6
of 7 nachten per week 6 tot 8 uur tijdens de slaap in hun eigen huis. Zij worden via de telefoonlijn op
afstand bewaakt door een dokterscentrale. Een alarm van de dialysemachine wekt de cliënt en wordt via
het telefoonnet aan de dokterscentrale doorgegeven. Indien de cliënt niet binnen enkele minuten zelf
reageert op een alarm, grijpt de dokterscentrale in met passende maatregelen. Met de toepassing van
nachtelijke thuishemodialyse werd zes jaaz geleden in het Canadese Toronto gestart. Dianet heeft daar nu
ook ruim twee jaar ervaring mee. De resultaten zijn in het Nederlandse project voor nachtelijke
thuishemodialyse veelbelovend. De proefpersonen rapporteren grote vooruitgang in de kwaliteit van
leven.

Nocturne verhoogt de kwaliteit van het leven

"U weet niet wat het is om na 23 jaar weer eens uitgerust wakker [e worden."

Slotcitaat van een cliënt die werkt met nachtelijke
thuiszorgdialyse in de powerpointpresentatie van
M. de Graaff, 2003

~ Portavita trombose-zelfineetservice
Binnen Kenniswijk wordt, in samenwerking met Heartspoint~, online trombosecontrole geintroduceerd
voor gezondheidszorgregio Eindhoven. Patiënten die aan zelfzorg doen, kunnen via de website van
HeartsPoint worden ondersteund met online controles en adviezen. De eerste dienst van HeartsPoint is
gericht op trombosepatiënten, die hun bloedstollingswaarde via intemet kunnen controleren.
Vervolgdiensten zullen worden ontwikkeld om mensen met stemmingswisselingen door een psycholoog
via internet te ondersteunen~5.

~ Transmurale Diabeteszorg
Nictiz voert binnen de Gelre ziekenhuizen een project Transmurale Diabeteszorg (type 2) uit. Het betreft
telemedicine op het gebied van diabeteszorg thuis.

~~ Timmermans, J. (2003).
~2 Zie voor een uitgebreide projectbeschrijving en achtergrondinformatie: htto:~lwww.dianet.nl.
m3 Graaff, M. de (2003).
~ Zie voor meer informatie: http:~~www.HeartsPoint.nl.
`~5 Mededeling van de heer H. Smits, projectleider Heartspoint, tijdens een door hem gehouden workshop op het
Slotcongres van Kenniswijk in het Evoluon. Eindhoven, d.d. 30 september 2005.
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~ Hartpatiënten op afstand controleren
Onderzcekers van Philips~ ontwikkelen een elektronisch, draadloos hartbewakingssysteem, dat
onzichtbaar in het ondergoed kan worden geïntegreerd. Deze zogenaamde biomedische kleding bevat
elektrodes om de hartactiviteit te kunnen meten en automatisch hulpverleners te waarschuwen bij een
hartaanval. Philips Medical Systems werkt ook aan andere hartbewakingsapparatuur. Hartpatiënten die
bezorgd zijn, kunnen hun hart zelf inet de zogenaamde Paxiva bekijken, thuis of onderweg met een
mobiele variant. Dat laatste, een zogeheten Ou[pac, lijkt op een apparaat ter grootte van een portemonnee,
dat de hartconditie meet en waarvan de uitslag via een mobiele telefoon bij de arts terechtkomt. De
ontwikkeling van dergelijke telemedicinetoepassingen verkeert in een pril stadium.
In een persbericht kondigt Philips aan dat het, op grond van ervaringen met telemonitoring in 2004 in
Amerika, ook in Europa proeven wil dcen, bijvoorbeeld in de regio Rotterdam, waar hartpa[iënten hun
lichamelijke toestand op afstand laten controleren~~. Zorgverzekeraar Achmea zal in de tweede helft van
2005 een experiment van een jaar starten, waarin 630 hartpatiënten van acht ziekenhuizen via hun
televisietcestel met breedbandaansluiting (het zogenaamde Philips Motiva-systeem) dagelijks medische
gegevens zoals gewicht en bloeddruk naar een medisch team sturen, dat adviezen, herinnering voor
medicatie en voorlichtingsfilms naar de patiënten stuurt. De hoofdvraag waar de pmef antwoord op moet
geven is of de kwaliteit van leven van chronische hartpatiënten toe zal nemen. Overigens worden ook
besparingen verwacht, oplopend tot I500 euro per patiënt per jaaz. Als de resultaten bevredigend zijn,
wordt uitbreiding van he[ project overwogen naar mensen die chronisch lijden aan longziekten en
diabetes.
Ook in Zuid-Limburg maken patiënten met hartfalen gebruik van een appazaat dat bijhoudt hce ze
omgaan met hun ziekte. Deze health buddy stelt de patiënt dagelijks een aantal vragen over symptomen,
kennis en gedrag. Het gaat om een proefproject~ waaraan 120 patiënten van drie ziekenhuizen meedcen.
De patiënt krijgt thuis een kastje met een scherm en vier knoppen. Dit apparaat staat in verbinding met
een internetplatform in het ziekenhuis. Artsen of verpleegkundigen kunnen de patiënt op basis van de
ingevoerde informatie of bij controle advies geven over zaken als medicijngebruik, beweging en voeding.
Het dcel van het project is patiënten te stimuleren om zelfstandig hun levenswijze aan te passen. Een
dergelijk internetplatform is ook goed bruikbaaz voor lotgenotencontact.

~ Lotgenotencontact E-buddy voor jongeren met kanker
De Stichting Jongeren en Kanker (SJK)~ geeft jonge (ex-)kankerpatiënten praktische informatie en steun
via het eerste e-buddy-netwerk in Nederland. De buddy's zijn getraind om hulpvragers bij te staan, te
adviseren en hun vragen te beantwoorden. Jongeren kunnen op de si[e ook in contact komen met
lotgenoten. Een raad van advies, waarin onder meer mensen uit de medische wereld zit[en, onders[eunt de
website.
Lotgenotencontact voorziet waarschijnlijk niet alleen voor jongeren met kanker in een behoefte. De lessen
uit dit telemedicineproject kunnen uitstekend worden tcegepast op andere doelgroepen en vormen
bouwstenen in de ontwikkeling tot teleserviceplatform. Ondersteuning van lotgenoten middels e-mail is
een begin. In de toekomst zal onders[euning met behulp van beeld-spraaktcepassing ontwikkeld worden.
Het is een goede zaak als de negen integrale kankercentra (IKC) in Nederland hun ondersteuning van
zorgverleners en zorginstellingen op het gebied van oncologische en palliatieve zorg uitbreiden. Er bes[aat
grote behcefte aan thuisondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. De IKC's zijn als regionale
netwerkorganisaties het meest aangewezen om het voortouw te nemen in de ontwikkeling van een
teleserviceplatform.

~ Zie ook: http:l~www.philips.nl.
~~ Brabants Dagblad, d.d. 9 juni 2005 en ook Nieuwsbrief IC'I'-zorg, d.d. 16 juni 2005.
~e Zie ook httpJlwww.azm.nl; httpalwww.a[riummc.nl en h[~alwwwlori7risconcern.nl.
~ Zie ook: h[[ualwww.stichtingjonQerenkanker.nl en httpalwww.internethaven.nl.
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~ Patiënten consulteren artsen per e-mail
Teleconsultatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met de kinderartsen Swiatkowski of Den Ouden van het
Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse, tegen een consultvergoeding per e-mail van minimaal 15
eurob'o, of inet artsen uit he[ digitaal consultteam van Dok[er.nlb". Teleconsultatie vindt ook plaats tussen
artsen onderling, nationaal en internationaal. Internationale teleconsultatie komt slechts schoorvoetend
van de grond, bijvoorbeeld in een recent project voor teleconsultatie en televoorlichting met behulp van
breedbandtechnologie [ussen Sint Maarten en Nederland. Teleconsult is volgens Nijhuis van de NPCF
sterk in opkomst, vooral onder jongeren. Grote aantallen patiënten willen meer mogelijkheden voor
teleconsult: 40 qo wil e-mailcontact in de eerstelijn over verwijsbrieven, herhaalrecepten en labuitslagen;
67qo wil mogelijkheden om een afspraak te maken en 57qo wil teleconsult over kleine, alledaagse
aandoeningen. Naast consultatie zijn soms ook intake, onderzoek en behandeling mogelijk.
Telemonitoring voorziet in een behoefte, vooral onder de doelgroepen chronisch zieken en ouderen.
Cliënten met een depressie kunnen kiezen voor online begeleiding via lntemet door professioneel
opgeleide psychologen. Dit beteken[ een breder zorgaanbod voor de individuele cliënt. Door Langeb'Z
wordt deze behandeling `interapy' genoemd. Vooral interapy van cliënten met directieve (schrijf)therapie
levert volgens Lange een bijdrage aan de dcelmatigheid, omdat de gemiddelde doorlooptijd in verhouding
tot GGZ-polikliniekbehandeling lager is.

Het bovenstaande projectenoverzicht laat zien dat telemedicine als tcepassing ondersteuning kan bieden
aan diverse doelgroepen op zeer verschillende gebieden. Veelal wordt gemikt op het faciliteren van grote
doelgroepen bij zelfmanagement. Diabe[es bijvoorbeeld komt bij ouderen relatief veel voor. Ook
hartfalen, ademhalingsstoornissen (COPD, bij vrouwen in Nederland doodsoorzaak nummer drie) en
trombose zijn voorbeelden van frequent voorkomende ziektebeelden, waarvoor specifieke
telemedicinetoepassingen zijn ontwikkeld. Aanvullend op de al bekende ondersteuning met informatie- en
communicatiefaciliteiten ontstaan er voor telemedicine nieuwe mogelijkheden. Zoals de gegeven
voorbeelden in de projecten laten zien, liggen kansen onder meer op onderdelen van het primaire
telezorgproces: voorlichting, consultatie, behandeling en bewaking op afstand. Voorzich[igheid is
geboden als in het kader van de behandeling via internet medicijnen worden voorgeschreven. De
artsenorganisatie KNMG geeft in haaz richtlijnen als belangrijkste voorwaarde aan dat er tussen arts en
patiënt een behandelrelatie bestaat. Bij artsen die uitsluitend via internet werken is dat niet het geval. Voor
hen laat de KNMG de mogelijkheid open bepaalde medicijnen voor te schrijven die geen risico's voor de
gezondheid opleveren.
Voor senioren en mensen met specifieke beperkingen zal telemedicine een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan het langer thuis wonen. Vanuit lopende projecten zoals onder meer de projecten die hierboven
beschreven zijn, ontstaat zicht op succes- en faalfactoren, mogelijkheden en kansen. Om een vertaling te
kunnen maken naar voorwaazden voor de toepassing van telemedicine bij specifieke dcelgroepen, is nog
verder onderzoek nodig.

7.4.4 Implementatie van technologie voor telemedicine
Uit de praktijk is bekend dat implementatie van technologie voor telemedicine een complexe opgave
betekent. Naar implementatie is nog weinig ondetzoek gedaan. Een gunstige uitzondering hierop vormt de
casusbeschrijving van Chau en Jen-Hwa Hub'3, die in Hong Kong de implementatie van technologie
binnen een programma voor neurochirurgische teleconsultatie onderzoeken. Artsen van een
neurochirurgisch centrum kurtnen met behulp van telemedicine geconsulteerd worden door artsen van
algemene ziekenhuizen en collega's van een ander neurochirurgisch centrum. In dit onderzoek heeft
telemedicine - in het algemeen gesteld - betrekking op het gebruik van geavanceerde

6'o Zie httoa~www.kinderartsenonline.nl. Financiële vergoeding blijft voorlopig een probleem. Nitel meldt dat het
College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) werkt aan een beleidsregel die het voor artsen mogelijk moet maken een
e-mailconsult te declareren. ( Nieuwsbrief Nitel, d.d. 19 augustus 2004).
61 Zie htto:llwww.dokter.nl.
6'Z Grondlegger van de intemettherapie is prof. dr. Alfred Lange, hoogleraar klinische psychologie UvA, die al sinds
1997 hiemaar onderzcek doet. Prof. Lange heeft onder meer expertise op het gebied van de directieve therapie.
613 Chau, P. and P. Jen-Hwa Hu (2004).
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telecommunicatietechnologie om medische informatie uit te wisselen ter ondersteuning van
gezondheidszorgdiensten over geografische, temporele, sociale en culturele barrières heen.

Het implementatieproces: van initiatie tot inbedding
Chau en Jen-Hwa Hu gebruiken een model met zes stadia om de technologische implementatie van het
onderzochte telemedicineprogramma te analyseren. De zes stadia zijn:

1. Initiatie. De potentie van telemedicine op het neurochirurgisch centrum wordt voor het eerst
besproken in 1992. In de beginfase nemen het afdelingshoofd en een exteme onderzoeksgroep het
voortouw. Alle chirurgen van de afdeling participeren in informele discussies.

2. Adoptie. Er worden in de loop der tijd drie systemen geadopteerd. Het eerste systeem wordt
ontwikkeld door de onderzoeksgroep. Verbindingen met telefoonlijnen worden gelegd tussen het
algemeen ziekenhuis, de neurochirurgische afdeling en een ander neurochirurgisch centrum.
Vervolgens wordt een CT-scanner in het systeem opgenomen en worden de telefoonlijnen
vervangen door ISDN. Ten slotte draait op basis van een NT-platform het huidige op Windows
gebaseerde sys[eem, met meer functionele mogelijkheden tot beeldcommunicatie en opslag.

3. Adaptatie. Systeeminstallatie, testen en finetuning verlopen gemiddeld binnen een kwartaal, steeds
op basis van aanzienlijke inbreng van de chirurgen.

4. Acceptatie. Interviews met individuele chirurgen geven inzicht in het daadwerkelijke gebruik van
het systeem. Als groep herkennen de chirurgen de waarde van telemedicine in de ondersteuning van
artsen in de algemene ziekenhuizen en ook zien zij het systeem als gebruiksvriendelijk. Zodra de
chirurgen gewend raken aan het systeem, geven zij suggesties voor verbetering, bijvoorbeeld het
ontwikkelen van een imagedatabase en het ontwikkelen van mobiele toegang vanuit andere locaties
dan de neurochirurgische afdeling.

5. Routinepatronen. Door het systeem - in bepaalde perioden - regelmatig te gebruiken, ontstaat
routine. Periodiek overleg met interne en exteme gebruikers geeft aanleiding tot bijstelling van het
kwaliteitsbeleid. Ook leidt dit overleg tot het ontwikkelen en bieden van opleidings- en
traini ngsfaciliteiten.

6. Inbedding. Op verschillende gebieden wordt organisationele effectiviteit geobserveerd. Door het
gebruik van de telemedicinetechnologie nemen de responsiviteit in de patiëntenzorg en het adequaat
reageren op managementbehoeften toe. In de cul[uur van de afdeling wordt het gebruik van de
telemedicinetechnologie aangemoedigd en wordt samenwerking gewaardeerd.

Ge[eerde lessen over implementatie
Chau en Jen-Hwa Hu formuleren op het gebied van implementatie van de telemedicinetechnologie een
aantal geleerde lessen:

- Een voortrekker speelt een belangrijke rol. Een gemotiveerde en vastberaden voortrekker is
essentieel. In hun onderzoek motiveer[ het afdelingshoofd andere chirurgen, wijst hen op relevante
literatuur, ziet toe op goed gebruik van de technologie, zorgt voor financiële middelen, vraagt om
verbeteringen enz. Naast een motiverende communicatie is effectief managemeot van de
implementatie van de technologie vereist, gericht op het wegnemen van obstakels voor succes.

- Consensus is noodzakelijk voor effectieve implementatie. Consensus wordt opgebouwd door
communicatie over het gebruik in de dagelijkse praktijk (`hands-on experiences') en door bij de
`evidence-based evaluaties' gebruikers te betrekken, met name de externe klanten.

- Gebruikersacceptatie is athankelijk van tijdens de initiatie opgebouwde consensus (draagvlak).
- De keuze van netwerkverbindingen is een kritische factor voor gebruik. Het systeem hoort

technisch naar behoren te werken (bedoeld wordt: naar de verwachtingen van de gebruikers).
- Routinepatronen in het gebruik van telemedicinetechnologie kunnen alleen ontstaan als er vooraf

financiële dekking van de te verlenen diensten bestaat.
- Integra[ie van de telemedicineservices in de bestaande infras[ructuur is noodzakelijk om adoptie

door de organisatie te bereiken.
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7.4.5 Succes- en faalfactoren
Over succes- en faalfactoren met betrekking tot telemedicineprojecten wordt door het Electronisch-
highway Platform Nederland gepubliceerd. Een aanvulling met knelpunten wordt gegeven door RVZ.

EPN noemt als succesfactoren onder meer:
- een gezamenlijk door betrokkenen onderschreven en beleefd doel
- aandacht voor het proces ter versterking van de organisatie als geheel
- het leveren van een bijdrage aan vermindering van het personeelsprobleem in de zorgsector
- commitment van het management van de organisatie
- betrokkenheid van alle partijen in een vroeg stadium
- garantie van keuzevrijheid voor de zorgconsument
- vertrouwen van zowel de zorgconsument als de zorgverlener
- goede nascholing van zorgverleners
- optimale spreiding van kennis onder zorgverleners en patiënten

EPN noemt als faalfactoren:
- kennis en ervaring worden niet samengebracht c.q. uitgewisseld
- het te rigide financieringssysteem van de Nederlandse zorgb'4
- scheve verdeling van baten en lasten
- maatschappelijke gevolgen worden niet betrokken in de afweging
- regionale indeling van de zorg werkt contraproductief
- de beschikbaarheid van technische mogelijkheden is niet optimaal
- de veranderingsmoeheid van organisaties
- de (ontbrekende) veiligheid van in[ernetverbindingen
- het botsen van commercie en zorgculturen

Er wordt door EPN op gewezen dat er vaak een extra aanvangsinvestering nodig is, omdat telemedicine
de `oude manier van werken' niet volledig vervangt, waardoor oude en nieuwe werkwijze in de initiële
fase naast elkaar blijven bestaan.

Telemedicine biedt volgens RVZ kansen, maar wordt tot nu toe vaak ongestructureerd geïntroduceerdbis
RVZ vat de belemmeringen samen in drie clusters. Deze hebben betrekking op:

- de marktstructuur
- de financiering en bekostiging
- de wet- en regelgeving

Begin 2006 gloort er hoop aan de horizon met het verschijnen van een nationaal ICT-Actieplan, waarin de
inzet van IC"T op onder meer zorggebied wordt uitgewerkt. Om vernieuwing te stimuleren en
maatschappelijke vraagstukken op te lossen in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg zet de
overheid een vierjarig Actieprogramma (2005-2009) op. Het betreft een samenwerking van zeven
ministeries. Voor `Zorg 8c ICT' is een aparte actielijn vastgesteld, waarbinnen vooral telemedicine
aandacht krijgt. Als beoogd effect in de zorgsector staat geformuleerd: "Patiënten, cliënten en
zorgverleners benutten de mogelijkheden van ICT voor nieuwe vormen van (online) zorgdiensten, zoals
ketenzorg met een EPD, telezorg en (breedband) teleconsultatie. Dat leidt tot minder wachttijd,
klantgerichte zorg, efficiënter inzetten van professionals en lagere kosten."bib

bia Vries, T. de en J. de Gouw wezen in 2000 in het EPN-dossier over telemedicine op de te rigide
financieringsstructuur en het bezuinigen door (Nederlandse) ziekenhuizen op investeringen in technologie. De Vries
herhaalt deze waarschuwing vijf jaar later (2005).bis Volgens het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verdienen de financiering van ICT in de zorg en telemedicine
in het bijzonder een meer gerichte aanpak. Zie ook Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 8 juli 2004.bib Ministerie van Economische Zaken (2006, p. 1 l).
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Waarom telemedicine ( nog) niet van de grond komt
Volgens EPN, platform voor de informatiesamenleving, blijkt dat telemedicineprojecten
moeizaam van de grond komen door een tekort aan organisatorische expertise bij de
initiatiefnemers. Het gaat dan om expertise zoals "het creëren van draagvlak, kennis van het
leiden van complexe projecten, het vinden van financiering of het ontwikkelen van
businessmodellen waardoor de continuïteit van een project beter gegarandeerd kan worden".

Bron: EPN Nieuws, nc 4, jrg. 6, oktober 2001, p. 2

Door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en de Gezondheidsraadb~~ wordt voor
[huiszorgtechnologie een bezwaar van geheel andere aard gencemd. Beide organisaties benadrukken he[
gevaar van overbelasting van de mantelzorgb~a. Technische ontwikkelingen maken het mogelijk steeds
meer medische handelingen thuis te verrichten. Zo zagen wij al dat nierpatiënten thuis een dialyse kunnen
ondergaan en is het voor patiënten met taaislijmziekte mogelijk om thuis te worden beademd. Voor de
patiënt betekent het een gewoner leven in de eigen omgeving. Maar de belasting van partners of
familieleden neemt sterk tce. Het gebruik van geavanceerde technische apparatuur thuis is dan ook niet in
alle situaties haalbaar en wenselijk. Anno 2004 maken in Nederland zo'n 20.000 tot 25.000 mensen thuis
gebruik van geavanceerde behandelingstechnieken. De afhankelijkheid van zorg door huisgenoten neemt
echter sterk tce. Zij krijgen deelverantwoordelijkheid voor medische handelingen. Langdurige zorg kan
leiden tot een te grote belasting van verzorgers. Meer onderzoek mcet uitwijzen welke vormen van
thuiszorgtechnologie in welke situatie medisch verantwoord zijn, en welke invlced daarvan uitgaat op de
kwaliteit van leven van zowel patiënt als verzorger(s). Voor het onderwerp van de dissertatie is het van
belang na te gaan welke betekenis telemedicine kan hebben in relatie tot zelfstandig wonen. Onderzoek
van de bestudeerde projecten leert dat deze betekenis staat of valt met de integratie van mogelijkheden op
de gebieden informatie- en communica[ievootziening, domotica en telemedicine en beeld-spraak binnen
een handelingsomgeving.

Een gced voorbeeld van een der~elijke handelingsomgeving levert het project `Clinic Lounge'~'v. Het
Martini Ziekenhuis in Groningenb ontwikkel[ een teleserviceplatform om chronisch zieke patiënten met
behulp van ICT in hun dagelijkse leven te ondersteunen. Clinic Lounge bestaat uit een fysiek en een
virtueel gedeelte voor twee groepen patiënten: diabetici en dialysepatiënten. In dit verband is vooral de
ICT-0ndersteuning voor de chronisch zieke patiënten relevant. In het op maat gemaakte internetplatform
wordt de communicatie met het medisch personeel ondersteund, worden patiënten geïnformeerd over hun
behandeling en wordt ondersteuning geboden in hun leven van alledag. Tijdens het project zullen een
groep diabetes- en een grcep dialysepatiënten evaring opdcen me[ een eigen persoonlijke pagina621. Op
deze pagina kan de patiënt onder andere afspraken noteren, de eigen blcedglucosewaarden inwllen en
monitoren via een grafiek, in een dagbcek bijzonderheden aangeven die invloed kunnen hebben op zijn
bloedglucosewaarden (bijvoorbeeld het leveren van een zware fysieke inspanning) en e-mailen met zijn
behandelaar. Ook in het project Clinic Lounge worden diabetici en dialysepatiënten gezien als
voorbeelden van twee relatief grote groepen chronisch zieken aan wie telemedicine ondersteuning kan
bieden. Het Martini Ziekenhuis heef[ een dialysecentrum waar 72 patiënten driemaal per week een
dagdeel worden behandeld. In het verzorgingsgebied van het Martini Ziekenhuis en Academisch
Ziekenhuis Groningen leven ca. 16.000 suikerpatiënten, waarvan een kwart in deze ziekenhuizen wordt
behandeld.

611 Zie ook htto:llwww.gezondheidsraad.nl en Nieuwsbrief [CT-zorg, d.d. 8 juli 2004.
b~fl Enkele breed onderschreven uitspraken in dit verband door betrokkenen zelf (tijdens de presentie van het PON-
onderzoek 'Mantelzorg in perspectieF, d.d. 7 juli 2005 in het provinciehuis in Den Bosch): `Mantelzorg doe je
vrijwillig; het mcet geen plicht worden!' En: `Thuiszorg moet de mantelzorg lichter maken, niet omgekeerd.'
bi9 Zie voor meer informatie ht4Palwww.cliniclounge.nl en h~:~~www.martiniziekenhuis.nl.
ózo Zie IC'T-zorg Nieuwsbrief, d.d. 5 augustus 2004.
~~ In het voorgaande hoofdstuk over informatievoorzieningen is de 'persoonlijke webpagina binnen het
internetportaal' beschreven, bijvoorbeeld bij Zorgportaal Zeeland.
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Zoals besproken definieert het Platform Telemedicine Nederland `telemedicine' als `het op afstand
toepassen van zorgdiensten met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie gerich[ op
het primaire zorgproces'. Hoe meer - op basis van vraaggerichtheid - integratie plaats kan vinden in een
handelingsomgeving, hce minder er sprake is van losse tcepassingen. Door integratie zal telemedicine aan
betekenis voor de zorgconsument winnen en kan het primaire zorgproces beter worden ondersteund. Voor
integratie is samenwerking nodig. Daazom noemt Van L.oonó2z `samenwerking' als kritische succesfactor
in duurzame domoticaltelemedicineconcepten. Kortom, voor integratie op basis van vraaggerichtheid is
meerpartijensamenwerking essentieel. Anno 2004 is in Noord-Brabant `VieDome' het mees[ recente
telemedicineproject, met een groot potentieel aan ondersteuningsmogelijkheden op het gebeid van
zelfstandig wonen voor senioren en voor mensen met specifieke beperkingen. In de volgende paragraaf
zal slechts beknopt op VieDome worden ingegaan, ter voorbereiding op de beschrijving in het
relevantieonderzoek waar VieDome uitgebreid aan de orde komt (zie par. 8.3.2.1).

7.4.6 VieDome als aansprekend concept
Thuis blijven wonen op een comfortabele en verantwoorde manier, dat is wat veel ouderen willen en wat
VieDome mogelijk probeert te maken. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk services in de
leefomgeving te bieden. VieDome is een innova[ief woon- en zorgconcept dat ouderen in de gelegenheid
stelt om zelfstandig thuis te blijven wonen. Verwacht wordt dat persoonlijke communicatie via
breedbandtechnologie gecombineerd met vergaande zorgfuncties in de eigen leefomgeving uiteindelijk
zullen resulteren in het virtuele verzorgings- en verpleeghuis.

Betrokken partijen
Het project Viedome, een initiatief van Thuiszorg Eindhoven Kempenstreek ('TEK) en woningcorporatie
Aert Swaens, is een project om de zelfstandigheid van bewoners thuis zoveel mogelijk te bevorderen. Er
is een samenwerking met de IC'T-bedrijven Mextal en Simac, die verantwoordelijk zijn voor de
technische infrastructuur die de communicatie met de bewoners mogelijk maakt.

Uitrol van VieDome
VieDome is als pilot eerst in acht appartementen in Aalst-Waalre geimplementeerd. Er is een
demowoning beschikbaar en VieDome is zevenmaal aangebracht in woningen voor hulpbehoevende
mensen met een verpleeghuislverzorgingshuisindicatie. Bestaande technieken zijn bij elkaar gebracht in
een eigen woningconcept, gecombineerd met een zorg- en dienstenpakket.

VieDome is vervolgens in vijftien appartementen van Paladijn aangebracht voor mensen van wie het
grootste deel vrij zelfstandig woont en een aantal huishoudelijke verzorging en verpleging nodig heeft.
Rond de zomer van 2004 vond gebruikersevaluatie plaats

Door Thuiszorg Eindhoven Kempenstreek - inmiddels ZuidZorg geheten - wordt VieDome anno 2005
ingezet binnen Rundgraafpark Veldhoven en daarnaas[ ook in enkele andere projecten, onder meer in
Arnhem. In Arnhem zal VieDome alleen als `technisch concept' ingebracht worden. [n het project
Rundgraafpark voert ZuidZorg de zorgorganisatie rondom de relatie tussen zorgvrager en zorgcentrale.

VieDome maakt zich in de uitrolfase op voor het bereiken van een grotere doelgroep. Van een
ontwikkelingsstadium met ruim twintig aansluitingen is het doel een grotere marktomvang te verkrijgen.
De initiatiefnemers van VieDome vragen aan de provincie Noord-Brabant een subsidie voor het uitvoeren
van een economische haalbaarheidsstudie.

Zorg aanhuis
Zorgfuncties aan huis leveren, direct wanneer ze nodig zijn, is geen eenvoudige opgave. Zeker niet bij
ongeplande zorgmomenten, zoals bijvoorbeeld de gang naar het toilet. Met alleen de huidige
mogelijkheden in de thuiszorg is dat onmogelijk. VieDome zorgt voor een directe tweewegverbinding met

62z ~n, R. van (2004).
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de zorgcentrale als noodzakelijke eerste stap. Naast deze spreek- en luisterverbinding en
alarmeringsfunctie zijn er comfort- en veiligheidsfuncties tcegevoegd. VieDome is deels vergelijkbaar
met systemen die bekendstaan onder de verzamelnaam domotica.

Belangrijke waarden binnen het VieDome-concept zijn:
- de bewoner staat centraal, niet de huisvesting
- mensen wonen in hun eigen huis of kleinschalige woonvormen
- mensen wonen in het eigen sociale netwerk en de eigen omgeving
- de ondersteuning op maat met zorg, service, comfort, communicatie, veiligheid en

beveiliging zijn in één concept geïntegreerd
- de organisatie van zorg en diensten volgt op de vraag
- de techniek en ICT zijn in grote mate ondersteunend

Naar aanleiding van deze waarden komt het motto van VieDome tot stand:

Veilig thuis....zonder zorgen.

VieDome is in de eerste pilot van Aalst-Waalre aanbodgericht. Concreet start VieDome met:
1) zorgdiensten: alarmering bij calamiteiten en de geplande AWBZ-zorg en ongeplande zorg `voor als

u hulp nodig heeft'
2) comfortdiensten: mankementenservice, de vergeten boodschappendienst en de diensten zoals de

kapper en pedicure aan huis
3) veiligheid: `goedemorgenlgoedenavondservice' en de `goede-buurservice'
4) beveiliging: inbraak- en brandalarmering
5) communicatie: door de dienst mantelzorg, voor een `social talk'
6) informatie: over het activiteitenaanbod in het wijkcentrum en de `lokaal-loketservice'

De techniek
VieDome is tcepasbaaz in elke woning, omdat elementen zowel bedraad als draadloos uit te voeren zijn.
Tevens kan de VieDome-verbinding met de zorgcentrale zowel via telefonie (analoog en ISDN) als via
een netwerkverbinding (ADSL en DSL) tot stand worden gebracht. Tijdens het slotsymposium van
Kenniswijk Eindhoven, eind september 2005, worden vervolgstappen voor VieDome aangekondigd.
Overwogen wordt om het project uit te breiden in de richting van zelfmonitoring door diabetici.
Vele soorten bewaking en hulpmiddelen kunnen binnen het VieDome-systeem gebruikt worden. Op deze
wijze kan elke woning, vraagafhankelijk, voorzien worden van de juisie teehnische installatie om
optimaal zorg te kunnen verlenen. Om het VieDome-systeem flexibel en betaalbaar te maken, is het
gehele systeem modulair opgebouwd. De verbindingen [ussen de VieDome-woningen en de zorgcentrale
worden 7 dagen per week 24 uur per dag bewaakt. Als er een verbinding wegvalt, zorgt het
servicecentrum voor een alternatieve route.

Voor de bewoners is moderne technologie vaak niet zo eenvoudig te bevatten. Daarom zijn alle functies
voor de gebnrikers zoveel mogelijk uniform vormgegeven. Verder is de combinatie van techniek en
zorgdiensten erop ingericht dat de bewoner regelmatig gebruikmaakt van de technische hulpmiddelen in
huis, zodat het routine wordt.
Het belangrijkste is het beeld dat de bewoner van de modeme techniek heeft. Binnen VieDome is men
erop uit om bij de bewoner het beeld te laten ontstaan van: één knop voor al[e communicatie.

Financiën
- Kosten

Over de inves[eringskosten en exploitatiekosten van dergelijke projecten is nog maar weinig
bekend. Er is door Van der Leeuw van het NIZW een algemene schatting gemaakt van de
investeringskosten. Tijdens een interview maakt de heer Aelbers van woningbouwcorporatie
SWSIHHvL ongeveer dezelfde inschatting: ca. E 7.500,- per appartement.
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De exploi[atiekosten van VieDome in de acht woningen in Waalre worden door Van de Looybz'
rayonmanager ZuidZorg en lid van projectgrcep VieDome, per cliën[ op ca. E 3.000,- per jaar
geschat.

Inkomsten
Het VieDome-project wordt financieel gesteund door Innovatieve Acties Brabant van de provincie
Noord-Brabant en de Europese Unie. Investeringskosten in de pilo[fase van VieDome (juni 2003-
januari 2005) in de pilot in Waalre en voor Paladijn zijn gedeeltelijk afkomstig ui[ een EU-subsidie.
Er is een aanvraag voor verlenging van de pilot met een halfjaar ingediend, ten behoeve van.
landelijke uitrolbza

Besparingen
Van de Looy (rayonmanager ZuidZorg) geeft aan dat VieDome 9qo goedkoper is dan 3 uur zorg aan
bed per dag in een verpleeghuis. Als VieDome vergeleken wordt met opname in een verpleeghuis,
blijkt dit 26qo goedkoper te zijn.

Knelpunten
- Belangen[egenstellingen tussen zorginstellingen en woningcorporaties.
- Het bedienen van bredere doelgroepen en het betaalbaar houden.
- Domoticavoorzieningen trekken veel minder belangstelling dan gedacht.

Wat opviel
- Bedreiging voor de privacy blijkt veel minder een hot item dan vooraf gedacht. Klanten zijn niet

bang voor beeldcontact. Zij vinden het juist een geruststelling; het geeft hen een gevoel van
veiligheíd. Er is veel aandacht op de bescherming van de privacy gelegd.

Naast zorg komt er meer nadruk te liggen op welzijn, met name het stimuleren van sociale contacten
(aansluiten op centrale vootziening op Rundgraafpark en in de wijk).
Maandelijks zijn er gesprekken over gebruikerservaringen. Ook zijn er door een marketingbureau
gesprekken met ouderen in focusgrcepen gevoerd.

Aandachtspunten
- Financieel: kosten, inkoms[en en besparingen.
- Kan VieDome een altematief bieden voor opname in een verpleeghuis? (Zie ervaringen van een

bewoonster van Paladijn met een verpleeghuisindicatie die zelfstandig woont met ondersteuning
door VieDome.)

- Landelijke uitrol.

Ervaringen van medewerkers
Voor medewerkers van de thuiszorg betekent de komst van VieDome een nieuwe manier van werken.
Twee medewerkers van ZuidZorg vertellen over hun ervaringen..

óz} In: Aedes-magazine, jrg. 3, 4 februari 2004, p. 36-39.
óza Van Genugten op de IWZ-kenniscirkel ICT in Wonen en Zorg, Utrecht, d.d. 25 november 2004.
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Nel Gepkens
We krijgen verschillende reacties, heel enthousiaste bewoners en anderen die huiveren voor big
brother. Over het algemeen genomen zijn de mensen en[housiast. Ze vinden het fijn dat er `s morgens
of `s avonds iemand van de zorgcentrale een praatje met hen maakt. Dat geeft een veilig gevoel.

Zelf vond ik het spannend om het eerste telefoontje [e krijgen om in een woning te gaan kijken omdat
de bewoner niet bereikbaar was. De bewoner bleek niet thuis te zijn, maar was vergeten de schakelaar
om te zetten, zoda[ het huis op `uit' stond.

Maria Rutten
Elke dag maken we met alle bewoners een praatje via de thuispost. In het begin waren de gesprekken
kort en zakelijk. Nu ga ik steeds meer met de mensen meeleven. Ik weet bijvoorbeeld wanneer een
bewoner zijn 80e verjaardag gevierd heeft en informeer dan of hij een fijne dag gehad heeft. Dat zijn
de leuke dingen van het VieDome-project.

We beginnen met zijn allen aardig thuis te raken in de techniek. We hebben regelmatig bijeenkomsten,
waar we met elkaar ervaringen uitwisselen. Door deze contacten wordt de samenwerking tussen de
zorgcentrale, de projectgrcep en de bewoners steeds beter.

7.5 Beeld-spraak

7.5.1 Inleiding
In de laatste categorie toepassingen worden mogelijkheden op het gebied van beeld-spraak besproken.
Allereerst wordt stilgestaan bij de betekenis van beeld-spraaktcepassingen voor zelfstandig wonen.
Vervolgens worden enkele Nederlandse projec[en beschreven. Omdat deze tcepassingen om `breedband'
vragen, zal de voor beeld-spraak benodigde infrastructuur in de laatste paragraaf aan de orde komen.

7.5.2 Betekenis
Beeld-spraaktoepassingen zijn van recente datum. De eerste experimenten met beeldtelefonie voor doven
bijvoorbeeld, vonden in Nederland pas vanaf het begin van de jaren negentig plaats (met behulp van een
gestapelde ISDN-verbinding). Medio 2005 is wereldwijd IP Video-telefonie (beeld-spraakverbinding met
behulp van het internetprotocol en een ADSL-verbinding) betaalbaar geworden, zowel voor op kantoor
als thuis625. Uit beeld-spraaktoepassingen in het ziekenhuis, waarin bijvoorbeeld een patiënt in contact
staat met thuis, blijkt beeldcommunicatie uitstekend bruikbaar voor verschillende doelgrcepen.
Bijvoorbeeld grootouders die tijdens een ziekenhuisverblijf contact onderhouden met het thuisfront of
chronisch zieken die met behulp van beeldcommunicatie in verbinding staan met de buitenwereld626
Beeld-spraaktcepassingen kunnen van grote betekenis zijn voor mensen met beperkingen die zelfstandig
wonen. Een jong volwassene met een verstandelijke beperking kan bijvoorbeeld met behulp van beeld-
spraaktechnologie ondersteund worden in het sociale contact met familieleden. Veel
breedbandtoepassingen be[reffen beeld-spraak. Voor beeld-spraaktoepassingen is namelijk een specifieke
infrastructuur nodig.

62s Zie voor meer informatie onder voor: www.iotelefoons.nl.626 Voor een illustratie hiervan zie het CamCare-project, waarin een veertigjarige mevrouw die door ziekte aan bed
gekluisterd is, de beeldverbinding gebruikt om voor het eerst een bezoek aan het huis van haar brcer te brengen.
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7.5.3 Projecten
Thuiszorg online
In de ontwikkeling van [huiszorg online is gebruik gemaakt van ervaringen door KITTZ opgedaan in het
project voor Ondersteuning Mantelzorg in Noord-Holland met ICT (afgekort met OMNI). De Stichting
ThuiszorgOnline is door het ministerie van Volkshuisvesting gesubsidieerd om een videonetwerk te
ontwikkelen waarmee zorgbehoevende ouderen interactief, visueel en auditief kunnen communiceren.
Medio 2004 is bij Thuiszorg Groot Rijnland ThuiszorgOnline627 gestart, een teleserviceplatform voor
ondersteuning van cliënten, mantelzorgers en thuiszorg. De handelingsomgeving bestaat ui[ een
videoschakelcentrale voor het beeldverkeer, oproepcentrales bij thuiszorgorganisaties en een aanslui[ing
bij de ouderen thuis, inclusief een eenvoudig bedienbare videocamera met beeldscherm. Via het netwerk
kunnen cliën[en contacten onderhouden met lotgenoten, en mantelzorgers kunnen ondersteunende
zorginstructieprogramma's raadplegen. Aan het concept van ThuiszorgOnline ligt intemationaal
onderzoek ten grondslag, dat gefinancierd is door het EU-Ac[ion Program 1997-2000. De onderstaande
schematische voorstelling is overgenomen van de website van ThuiszorgOnline.

~iZUE~~ETV1ïERIK

~chemacácAe wcergave va~ het concept

Als alternatieve oproepcentrale kunnen ook ondersteuningspunten voor mantelzorgers in het
videonetwerk worden opgenomen. Meijer628 concludeert dat er van meerpartijensamenwerking sprake is.
Het betreft een coproductie tussen zorgaanbieder en thuiszorg online. De zorgaanbieder selecteert cliënten
en bereidt ze voor; richt een oproepcentrale organisatorisch in en registreert bevindingen. Thuiszorg
online geeft advies over de inzet van beeld-spraaktoepassing en woonzorgtechnologie; maakt het
communicatienetwerk operationeel en voert diensten uit volgens SLA (Service Level Agreement).
Zorgaanbieder en thuiszorg online voeren gezamenlijk een evaluatie uit, op basis waarvan vervolgstappen
worden bepaald.

Online `Omgaan met dementie'
Dementerenden en hun man[elzorgers hebben veel ondersteuning nodig, zo blijkt onder meer uit
onderzcek rond psychogeriatrie (PG)-zorgvernieuwingsinitiatieven in de Noord-Brabantse (sub)regio's.
Een expertisecentrum voor psychogeriatrie zou deze ondersteuning met een teleserviceplatform kunnen
bieden. Een goed voorbeeld vinden wij in Noorwegen. Het Noorse National Centre of Competence voor
ouderendementie en Net based Education (NKU) hebben in samenwerking met het Noors Centrum voor
TelemedicinebZ9 een net-based cursus over dementie ontwikkeld genaamd `Learn dementia with

6z' http:~lwww.thuiszorQ-online.
óze Meijer, C. (2005).
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broadband'. Het project is in het najaar van 2002 gestart. Om de cursus te kunnen volgen, dienen de
deelnemers te beschikken over een breedbandverbinding. Bij het maken van de voorlichtingsfilms waaruit
de cursus bestaat, spelen professionele acteurs de rollen en worden problemen behandeld die herkenbaar
zijn voor de naasten van mensen die aan dementie lijden. De website bestaat uit informatie in de vorm van
tekst, animaties, hyperlinks, nieuws en discussiegroepen. De deelnemers aan de cursus worden geacht
actief deel te nemen en gebruik te maken van de verschillende middelen voor interactie en samenwerking.
De cursus wordt momenteel voor het eerst getest, waama een grondige evaluatie gepland staat alvorens
het programma daadwerkelijk aangeboden kan worden aan alle Noorse gezondheidsmedewerkers.

Bee[dtelefonie in medische centra
Een aantal ziekenhuizen, bijvoorbeeld het huidige Utrechts Medisch Centrum, heeft al ervaring opgedaan
met beeldtelefonie vanaf de jaren negentig als ambulante begeleiding door de ei~en leerkracht plaatsvindt
met in het ziekenhuis opgenomen leerlingen. Met behulp van videoconferencing ~ en document sharing is
contact tussen leraar en ]eerling op afstand mogelijk. Beiden zien bijvoorbeeld een Engelse brief op het
computerscherm, waarin zowel leerling als docent wijzigingen kunnen aanbrengen. Veel
beeldtelefonieprojecten hebben de facilitering van sociaal contact op afstand als doel. Van dergelijke
projecten zijn verschillende voorbeelden te geven. In het Utrecht Medisch Centrumb't loopt het
telebabyproject voor ouders en familieleden die thuis via een computer en internetverbinding beelden van
hun kind in het couveusebed willen ontvangen als aanvulling op de bezoekmogelijkheden. Het onderzoek
in het telebabyproject spitst zich toe op enerzijds het log-in-gedrag van ouders ('s avonds wordt het meest
gekeken; terwijl de inlogduur 's morgens en rond een uur of vijf 's middags het langst lijkt) en anderzijds
mogelijke verbeteringen van de aanpak van het project aan de hand van effectanalyse.

In het VU Medisch Centrum vindt een vergelijkbaar experiment plaats met beeldtelefoonzuilen (een
verrijdbaar apparaat waarin telefoon, beeldscherm, toetsenbord, computer en camera geïntegreerd zijn)
voor patiënten die zijn opgenomen en een beeldtelefoon ( [elefoon met camera en beeldscherm) voor thuis.
Kinderen die regelmatig of langdurig in het ziekenhuis worden opgenomen, kunnen in het VU Medisch
Centrum in Amsterdam632 en ook in Leeuwarden633 vanuit het ziekenhuisbed via een beeldtelefoonb~
contact houden met thuis. Het doel van deze acties is voor jonge patiën[en de mogelijkheid te openen niet
alleen via de telefoon contact met het thuisfront te houden, maar ook via beeld. Op die manier is contact
met klasgenootjes, school en ook huisdieren mogelijk. Bijkomend voordeel van dit systeem is dat ouders
hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te `racen', waardoor eventuele andere kinderen thuis
ook voldoende aandacht krijgen, terwijl de opgenomen kinderen toch niet `alleen' zijn of in een sociaal
isolement raken.

Beeld-spraaktoepassingen met televisie
Er ontstaan ook beeld-spraaktoepassingen met behulp van de televisie. De voordelen zijn duidelijk:
iedereen bezit al een televisie en is met het gebruik daarvan vertrouwd. De toepassing kan bovendien voor
weinig geld worden aangeboden. De Haagse thuiszorgaanbieder Meavitaó3s bijvoorbeeld kondigt in het
najaar van 2005 aan om hulp te gaan verlenen via een tv-foon en een eigen interactief televisiekanaal. Alle
techniek zit in één kasje, da[ eenvoudig met een paar knoppen te bedienen is. Begonnen wordt met het
aanbieden van cursussen en contact met de diëtiste, maar uiteindelijk zal via de tv-foon ook zorg op
afstand te leveren zijn. Op de tv-foon kan eenvoudige apparatuur worden aangesloten, bijvoorbeeld om de
bloeddruk te meten of een hartfilmpje te maken. In 2006 worden de eerste van 5000 klanten en
medewerkers op het systeem aangesloten. Verwacht wordt dat de huur van het systeem bij aanvang rond
de E 20,- per maand komt liggen en zal zakken naar E 10,- per maand als het beoogde aantal gebruikers

bZ9 httpalwww.telemed.nolindex.php?language-en8ccat-4259. Deze website van het Noorse telemedicine-instituut
bevat ook een oveaicht van een twintigtal definities van telemedicine.
6~ Innovatieve inzet van videoconferencing in het hoger onderwijs wordt ondersteund door SURF en SURFnet. De
intemetcommunity Websvoom onderhoudt hiervoor een nieuwsbrief (via: IistsevC~nicsurfnet.nl).
63i Voor een beschrijving van het project, zie htroalwww2.umcutrecht.nUafdelinPJindex.asu?dep-19.
632 ICf Zorg Nieuwsbrief 16 oktober 2003. Zie h[toalwww.vumc.nl en httpalwwwstichtin ogr bin.nl.
6331Cf Zorg Nieuwsbrief IS april 2004. Zie httu:llwww.ziekenhuismcl.nl.
6~ De Stichting Robin stelt hiervoor vijf beeldtelefoonzuilen beschikbaar, zie httoalwww.stichtingrobin.nl.
63s Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 27 oktober 2005.
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wordt gehaald. Een ander voorbeeld komt van Thuiszorg Noord-Limburg636 die eind 2005 in de regio
Helden 40 aansluitingen wil realiseren in een twee jaar durende proef inet zorg-tv. Het systeem werkt als
een soort beeldtelefoon. De cliënt gebruik zijn eigen televisie en rcept op simpele wijze met de tv-
afstandsbediening een verpleegkundige van de centrale op. De twee kunnen elkaar met behulp van een
camera zien, die ter bescherming van de privacy alleen door de klant thuis ingeschakeld kan worden. De
proef wordt ondersteund door de provincie Limburg en een aantal bedrijven. Hierdoor krijgen de
gebruikers zorg-tv gratis.

Uit een recente monitorstudie van Bos, de Jongh en Francke637 blijkt invoering van videonetwerken
mceizaam te verlopen. Er zijn naast technische vooral organisatorische problemen en het videonetwerk
wordt voomamelijk gebruikt voor kortdurende contacten, die veelal op vaste momenten geïnitieerd
worden door de zorgcentralisten. Toch zien de onderzoekers het inzetten van audiovisuele verbindingen
tussen de zorgcentrale van de thuiszorg en het huis van de cliënt als een goed en kansrijk initiatief.
Voorwaarde is wel dat deze inzet gebeurt in overleg met de cliënt en ook dat er duidelijke
gebruiksinstructies gegeven worden. Als hieraan voldaan is kan een videonetwerk in de meeste gevallen
aanvullend zijn op de reguliere zorg thuis ( via face-to-face contact).

7.6 Samenvatting
De oudste !CT-toepassingen om zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie te ondersteunen
liggen op het gebied van de elektronische informatievoorziening. Een digita[e sociale kaan is hiervan een
goed voorbee[d. lnternet wordt zowel door burgers als door professionals (intermediairs) vee[vuldig
geraadpleegd als vindplaats van informatie, bijvoorbee[d over gezondheid en ziekte of over
mogelijkheden voor zelfstandig wonen in de eigen buurt voor mensen met een beperking. Om
verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, is objectieve informatie nodig, die steeds vaker op internet
gepresenteerd zal worden. Daarnaastontstaan er mogelijkheden voor transactie, bijvoorbeeld om zelf een
afspraak bij de huisarts te maken. De meest moderne voorzieningen faciliteren interactie, bijvoorbeeld
met lotgenoten. Het doel van dergelijke websites verschuift geleidelijk van `informeren' naar
`communiceren'. Relevante !CT-toepassingen liggen ook op het gebied van domotica. In Noord-Brabant
is een voortrekkersrol weggelegd voor de in 2001 geëvalueerde Vitaal Grijs-projecten. Uit de projecten
van de eerste tranche volgen 'productpakketten'. Op basis van literatuuronderzoek en bestudeerde
domoticaprojecten is een zogenaamde `menukaart' samengesteld met domoticatoepassingen op het
gebied van veiligheid, comfort en welzijn. Er zijn knelpunten in de projecten geihventariseerd rond
financiën, gebruikers, organisatie en techniek. Focusgroepen reiken hiervoor moge[ijke oplossingen aan.
Voor implementatie van domoticatoepassingen is meerpartijensamenwerking nodig, waarbij iedere
partner eigen expertise inbrengt. Telemedicinetoepassingen bewegen zich veelal op het gebied van
diagnostiek, consultatie en monitoring. Sporadisch is vandaag de dag met behulp van !CT behandeling op
afstand mogelijk. In dat geval ligt de focus veelal op het ondersteunen van grote doelgroepen (diabetes,
hartfalen, COPD enz.) bij zelfmanagement. In te[emedicineprojecten blijkt meerpartijensamenwerking
een kritische succesfactor. VieDome is als aansprekend concept nader uitgewerkt. CamCare en VieDome
zijn in Nederland voorbeelden van projecten die het hele traject van initiatie-pilot-uitrol hebben
doorlopen. In de paragraafover meerpartijensamenwerking zal hierop dieper ingegaan worden. Beeld-
spraaktoepassingen zijn van recente datum. Deze projecten bevinden zich meestal in een pilotstadium.
Om beeld-spraaktoepassingen optimaal te kunnen gebruiken is breedband nodig. Er vinden ook
experimenten plaats met beeld-spraaktoepassingen met behulp van de televisie. lnvoering van
videonetwerken blijkt in de praktijk moeizaam te verlopen.

6~ Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 27 oktober 2005.
637 BQS, J., Jongh, D. de en A. Francke (2005).
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8INFRASTRUCTUUR

8.1 Inleiding
Zoals in deel I aangegeven is, wil de overheid dat Nederland zich in 2010 tot de kenniseconomische top
van Europa kan rekenen. Innovatie door ICT is het hoofdmotief. In 1999 wordt met de ICT-nota `Digitale
Delta' van het ministerie van Economische Zaken hiervoor het startschot gegeven. Voorwaarde is een
geschikteinfrastructuur.In de daarop volgendejaren wordt de noodzaak van een breedbandinfrastructuur
steeds duidelijker. In deze paragraaf zal met name hierop ingegaan worden.

In 2002 adviseert de Expertgroep Breedband het kabinet de groei van da[averkeer te faciliteren met de
opbouw van een toekomstvaste infrastructuur. Er vinden door het ministerie van Economische zaken
gesubsidieerde breedbandproeven plaats. Anno 2004 heeft bijvoorbeeld Kenniswijk al twee jaar ervaring.
In april 2004 presenteert minister Brinkhorst van Economische zaken de conceptnota `Breedband: een
kwestie van tempo en betere benutting'. De oorspronkelijke dcelstelling - de opbouw van een
toekomstvaste infrastructuur - wordt tcegespitst op breedband. Nederland moet in 2010 binnen Europa
vooroplopen op het gebied van breedband. Het regeringsbeleid zet niet alleen in op de beschikbaarheid
van hoogwaardige breedbandnetwerken, maar ook op optima]e benutting en gebruik van
breedbanddiens[en. De overheid wil zorgen voor de juiste randvoorwaarden. De overheid investeert
daarbij niet zelf in de infrastructuur, het primaat lig[ bij de markt. Rond het onderwerp infrastructuur
(kabel, sa[elliet en ether) blijven vele vragen bestaan. Hce zullen de huishoudens, instellingen en
bedrijven in Nederland op de buitenwereld zijn aangesloten? Via één infrastructuur of via verschillende
infrastructuren? Gaan de infrastructuren elkaar collegiaal aanvullen of zullen ze elkaar als concurrenten
verdringen? Uiteindelijk gaat het om het gebruik.

"Belangrijker dan de infrastructuur zelf is natuurlijk het daadwerkelijke gebruik en
de benutting daarvan. In het actieprogramma breedband wordt nu al een impuls
gegeven aan de ontwikkeling van ketenconcepten op semi-publieke terreinen als
gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs:'

Laurens Jan Brinkhorst, minister van Economische Zaken
Bron: VECAI Brancheorganisatie van de Nederlandse
kabelbedrijven, Business Highlights, 2004, p. 11

Volgens onderzoeksbureau Telecompaper638 telt Nederland in november 2004 2,85 miljoen
breedbandaansluitingen. Dit betekent een groei van bijna 809o vergeleken met het aantal
breedbandklanten van het jaar daarvoor.

Het gebruik van internet in Nederland is groeiend. Inmiddels bezoeken volgens Webwereld639 ca. 6,7
miljcen Nederlanders dagelijks internet. Internetgebruikers beschikkend over breedbandverbinding
(ADSL of kabel) zijn actiever op internet, concludeert onderzoeksbureau Dialogic~.
Breedbandgebruikers chatten meer, e-mailen vaker, dowloaden frequenter films van het internet en kijken
minder televisie vanwege internet. De vraag naar breedbanddiens[en zal naar verwach[ing dan ook
[oenemen. Vooralsnog worden vooral ADSL en kabel als betaalbare infrastructuur aangeboden. Velen
zien `glasvezel' als tcekomstvaste infrastructuur voor het opvangen van de vraag naar bandbreedte.

638 Zie httnalwww.telecompaper.coml.
639 Webwereld, juni 2004.
~ Dialogic (2002).
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Begin 2004 is in Nederland op enkele plaatsen glasvezel~~ aangelegd. De aanleg van deze dure
infrasttuctuur vindt in traag tempo plaats. Over de potentiële mogelijkheden is hevig gespeculeerd. In
feite speelt de `kip-ei-situatie'. De `tcepassingen' moeten veelal nog ontwikkeld en getest worden (er is [e
weinig aanbod). De ontwikkeling van content en diensten voor breedband laat op zich wachten, omdat er
onvoldoende vraag is. Het gebruik van breedband wordt weer geremd door het beperkte aanbod aan
content. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, wordt veelal eerst geprobeerd met zogenaamde
`impulsgelden' een pilot op te zetten.

Het is opmerkelijk dat bij geïmplementeerde breedbanddiensten in vrijwel alle gevallen van `vervanging'
van bestaande diensten sprake is en niet van daadwerkelijke `innovatie'. Dat geldt zowel voor de
particuliere markt als voor instellingen en bedrijven. Een gebruiker beschikt bijvoorbeeld al over internet,
telefonie en radioltelevisie met behulp van twisted pair en coax. Vervanging hiervan door een aanbod van
zogenaamde `tripleplay{liensten' (snel internet, digitale telefonie en radio~televisie) met behulp van een
breedbandinfrastuctuur en nieuwe diensten kan een betere prijs-kwaliteitverhouding opleveren. Ook
bedrijven mikken op `vervanging'. Bijvoorbeeld een woningcorporatie met ves[igingen op zes locaties en
datacommunicatie via vaste huurlijnen van KPN kan jaarlijks vele tienduizenden euro's gcedkoper uit zijn
met een beveiligde breedbandverbinding.

Medio 2004 publiceert Van Eyndhoven~2 een eers[e evaluatie over de ervaringen met breedbanddiens[en
in Nederlandse gemeenten onder de veelzeggende titel `Aarzelend over de drempel'. Enkele van zijn
conclusies staan hieronder in zijn eigen bewoordingen vermeld.

- De verwachting dat breedbanddiensten in snel tempo volgen zodra een gemeente een
breedbandinfrastructuur heeft aangelegd, is niet waargemaakt.

- Het succes van een breedbanddienst is niet athankelijk van de aanleg van een
glasvezelinfrastructuur, andere wijzen van da[atransport kunnen eveneens voldoen.

- Het contrast tussen het aantal dienstenconcepten en daadwerkelijk geïmplementeerde
breedbanddiensten is groot. Slechts een miniem gedeelte van het grote aanbod van voorgestelde en
ontwikkelde diensten wordt ook feitelijk in gebruik genomen.

- Concepten voor breedbanddiensten komen het meest voor in de sectoren onderwijs, zorg, veiligheid
en cultuur. Deze zijn vooral gericht op burgers~consumenten (in tegenstelling tot het bedrijfsleven).
De diensten zijn groot in aantal en divers in opzet. Geïmplementeerde diensten beperken zich tot de
zogenoemde tripleplay-services en bedrijfscommunicatie tussen locaties. Dergelijke succesvolle
diensten kennen ook een groeiend gebruikersaantal.

- Organisaties die te maken hebben met de opzet van een breedbanddienst komen veel problemen
tegen in de samenwerking met andere partijen.

- Er zijn de eerste voortekenen van een succesvolle opzet en implementatie van een dienst te
ontwaren~3. Met de inzet van een goede ketenorganisatie (van aanbieder tot producent) en centraal
zicht op de multidisciplinaire opzet van een breedbanddienst komt een succesvolle uitvoering
dichterbij.

Deze paragraaf vervolgt met een omschrijving van breedband. Vervolgens komt de hiervoor benodigde
infrastructuur aan bod en worden mogelijkheden aangegeven voor beeld-spraaktechnologie en -toepassing
in de prakt~k. Omdat er veel meer conceptuele dan geïmplementeerde diensten zijn ( volgens Van
Eyndhoven is de verhouding 80qo concept en 2001o geïmplemen[eerde dienst), krijgt deze laatste
categorie meer aandacht. Welke toepassingsmogelijkheden biedt breedband aan mensen die langer
zelfstandig willen wonen?

~~ Digitale communicatie via glasvezel gebeurt door middel van het snel aan en uitschakelen van laserlicht.
~2 Eyndhoven, B. van (2004, p. 9).
~3 Terechi trekt Van Eyndhoven hier met de nodige voorzichtigheid conclusies. Een jaar later, medio 2005, blijkt
van grcei in de markt namelijk geen sprake te zijn. Kwartaalonderzoek door bureau Trendbox laat zien dat ca. 5
procent in juli 2005 een triopakket internet, telefonie en tv van dezelfde aanbieder heeft. Dat is evenveel als in april.
~ Eyndhoven, B. van (2004, p. 11).
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Bij alle initiatieven gericht op betaalbare breedband voor wijken en dorpen zijn volgens Alkemade~5 drie
aspecten belangrijk:

- het opstellen van een business case
- het uitwerken van een financieringsmodel
- het richting geven aan de samenwerking aan de hand van een gedegen organisatiemodel. Er is

sprake van meerpartijensamenwerking (zie voor een theoretische beschrijving par. 2.4.4)
Omdat samenwerking van organisaties een kritische succesfactor blijkt te zijn, wordt aan het eind van
deze paragraaf nader ingegaan op meerpartijensamenwerking in de praktijk.

8.2 Breedband
Backus~, die in opdracht van projectbtueau C~Brabant een inventarisatie maakt in Noord-Brabant,
omschrijft `breedband' als een infrastructuur met een bandbreedte van 2MBIs en meer (zoals bijvoorbeeld
glasvezel). Naast breedband bestaat er ook midband (kabel of ADSL met een bandbreedte ~2MBIs) en
smalband (bijvoorbeeld telefoon en telex).

Vaak wordt een driedeling met hogere bandbreedte voor midband en breedband gehanteerd.
- Smalband: een analoge verbinding tot ISDN 64 Kbls, asynchroon (downloaden gaat

sneller dan uploaden)
- Midband: veel gebruikt wordt ADSL, asynchroon met sterk variërende

downloadsnelheden (tot 8 Mbls) en uploadsnelheden (tot 512 Kbls)
- Breedband: verbindingen variërend van ] 0 Mbls tot 100 Mbls, synchroon (uploaden gaat

even snel als downloaden)

Matthijssen e.a~~ leggen uit wat wordt bedoeld met het begrip `bandbreedte'. De bandbreedte geeft een
indicatie voor de hoeveelheid informatie (datatransport) die over het medium (twisted pair telefoonlijn,
coax, glasvezel enz.) kan worden verzonden. Elk medium heeft zijn eigen bandbreedte en daaraan
gerelateerde capaciteit van transmissie, die wordt uitgedrukt in het aantal bits per seconde (bps) dat over
het medium kan worden verstuurd. Signaaltransmissie via lichtgeleiding in glasvezelkabel vindt met hoge
snelheid plaats. Dit maakt het medium geschikt voor zogenaamd `streaming video' (in tegenstelling tot de
store and forward-techniek, die van oudere datum is). Het uitzenden en ontvangen van signalen geschiedt
zonder tussentijdse opslag. Er is bij ontvangst geen vertraging en~of ruis merkbaar. Transmissie is
moeilijk af te tappen, dus geschiedt veilig. Andere voordelen van glasvezel - de geringe diameter in
aanmerking nemende - zijn sterkte en flexibiliteit. Goede videokwaliteit krijgt een gebruiker vanaf
ongeveer 5 MBIs. In de praktijk blijkt bij glasvezel ten opzichte van coax het aantal gebruikers per wijk
geen remmede factor te zijn. Als transmissie via de kabel plaatsvindt, moet wel rekening worden
gehouden met het aantal gebruikers in een wijk.
De gevolgen van een oplopende datatransmissiesnelheid bij verschillende netwerkverbindingen via
internet worden aanschouwelijk in beeld gebracht in de fiberspeed-demo van M8tI~8. Het ophalen van
een videofilm neemt bij een glasvezelverbinding van 10 Mb slechts 14 minuten in beslag, terwijl een
gebruiker met een lage ADSL-verbinding (512 Kb) meer dan 9 uur nodig heeft. Hieronder is de
snelheidstest gekopieerd van 24 digitale foto's met een da[aomvang van 12 Mb.

~5 Alkemade, B. e.a. (2004, p. 36).
~ Backus, T. (2003, p. 4).
~~ Matthijssen, R. e.a. (1996, p. 36-37).
~e Uit te proberen via http:llwww.mxi.nUfiberpeed.
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Tussen aanbieder en gebruiker is sprake van verschillende soorten verbindingen. De verbindingen in de
`backbone' fungeren daarbij als hoofdaders. De backbone in Nederland is reeds van glas. De laatste
meters tot aan de voordeur vormen vaak de zwakste schakel. `Fiber to the home' blijkt in de praktijk dan
ook verre van eenvoudig te realiseren~9. Vanuit de gebruiker gezien spreekt men niet van de laats[e
meters, maar juist van de zogenaamde `ficst mile', de verbinding van de wijkcentrale naar huizen,
instellingen en bedrijven.

Investeren in glas gebeurt in steeds meer gemeenten. `Verglazing' loopt vooruit op de vraag in de
toekomsL Deskundigen verwachten een grote behcefte aan bandbreedte, niet alleen vervangende
infrasttuctuur voor bestaande diensten (zoals telefonie, internet en digitale televisie), maar ook voor
innovatieve diensten.

~9 Daarom ontwikkelde Rovets `Close the Gap'.
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8.2.1 Breedband in Noord-Brabant
De inventarisatie van Backusbso geeft een beeld van breedband binnen de provincie Noord-Brabant.
Slechts vijf gemeenten hebben een beleid opgesteld ten aanzien van breedband. Dit zijn Eindhoven,
Helmond, 's-Hertogenbosch, Nuenen en Tilburg. Breda is nog druk bezig. Eindhoven en Helmond krijgen
na veel strubbelingen uiteindelijk een push door Kenniswijk. In Nuenen, dat buiten Kenniswijk valt, levert
de Stichting Breedband Nu een grote prestatie door met behulp van de door Roversbsl bedachte `Close the
Gap-methode' op eigen kracht een breedbandinfrastructuur aan te leggen. Het gaat om een particulier
initiatief volgens coáperatief model. Het is de bedoeling om 7.521 woningen en circa 200 bedrijven voor
het eind van 2004 aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. De eerste 1.128 woningen zitten in het bestand
van woningbouwvereniging `Helpt Elkander', de eerste klant van Stichting Breedband Nu. Helpt
Elkander realiseerde enkele jaren eerder ook al een domoticaproject met subsidie van het provinciale
kaderprogramma Vitaal Grijs. Ook hier wordt de kracht van een enthousiaste voortrekker in
meerpartijensamenwerking duidelijk. Medio 2005 blijkt dat het niet bij loze woorden is gebleven als in de
korte periode van een half jaar inderdaad 7.500 aansluitingen in Nuenen zijn gerealiseerd. Het model van
de coóperatieve vereniging Ons Net in Nuenen krijgt navolging in de Eindhovense wijk Tongelre.

Om Kenniswijk te laten slagen wordt een model uitgewerkt dat gebaseerd is op de zogenaamde
`Kenniswijk-driehoek'. Er wordt op drie gebieden tegelijk gewerkt: infrastructuur, diensten en
gebruikersvoorzieningen. Met deze aanpak probeert Kenniswijk de patstelling tussen gebruikers, diensten
en infraswctuur te doorbreken. Zie ook de kip-ei-situatie beschreven aan het begin van deze paragraaf.

Tilburg is al enkele jaren actief inet Tilburg Onderwijs Net (TOWN). In feite heeft Tilburg twee ringen
aangelegd. De ene breedbandring is voor non-profitorganisaties, aaneengesloten in de Stichting
Breedband Tilburg. De andere ring wordt op het bedrijventerrein Het Laar ontwikkeld. De situatie in de
rest van Noord-Brabant is weinig rooskleurig. Volgens Backus "vragen enkele kleine gemeenten zich af
of er wel behcefte is aan een breedbandinfrastructuur. Dit zijn met name de gemeenten die zelf geen
beleid opgesteld hebben [en aanzien van breedband. Over he[ algemeen zijn gemeenten niet meer de
eigenaar van CAI, waardoor ze weinig tot geen invlced meer hebben op de kabelexploitanten. Sommige
gemeenten voelen zich zelfs helemaal niet verantwoordelijk voor de komst van mid- of breedbandinterne[.
Kabelexploitanten willen vaak geen kabel aanleggen naar nieuwbouwwoningen als de gemeente of
gebruikers niet bereid zijn de werkelijke kosten voor aansluiting te betalen." Er worden drie dcelgroepen
voor breedband onderscheiden: burgers, bedrijven en instellingen. Vrijwel alle gemeenten die met
breedband bezig zijn richten hun beleid op burgers en bedrijven (veelal liggend op bedrijfsterreinen).
Gedeputeerde Hces bijvoorbeeld verricht begin april 2004 de aftrap van het project `Fastfiber', waarmee
het bedrijventerrein Het Laar in Tilburg van een glasvezelnetwerk wordt voorzien652. Het project is een
initiatief van de werkgeversvereniging BZW afdeling Midden-Brabant. Gemeente Tilburg, de provincie
en de Kamer van Koophandel steunen het project. De Stichting Breedband Tilburg, door de Opta
aangemeld en geaccepteerd als telecomoperator, werd vrijgesteld van het betalen van precariorechten,
hetgeen een belangrijke stimulans betekent.

~o Backus, T. (2003).
~~ Close the Gap brengt alle partijen betrokken bij de aanleg en exploitatie van een glasvezelnetwerk bij elkaar op
een manier dat iedere partij het eigen belang kan formuleren en realiseren. Zie ook: http:~lwww.closetheg-ap.nl.
~Z Zie ook httpalfastfibecnl.
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`Verglazing' Brabant begint op Het Laar
"Er zijn bijna geen bedrijventerreinen die helemaal ontsloten zijn met glasvezel; dat gebeurt
allemaal nog via de veel langzamere koperdraadverbinding," aldus E. Kamps, bestuurslid van de
BZW en leider van het project Fastfiber. Ongeveer de helfr van de bedrijven op Het Laar heefr al
ingetekend op een glasvezelaansluiting. Medio juni 2004 moet het glasvezelnetwerk operationeel
zijn. Behalve snel internet komt er ook de mogelijkheid van videobewaking, telewerken en
voiceverkeer (telefoongesprekken).

Bron: Brabants Dagblad, d.d. 3 april 2004

Ook voor breedband op industrieterrein Het Laar in Tilburg blijkt één van de grootste problemen de
investeringen in de infrastructuur te zijn. Opbrengsten van breedband blijken bovendien voor een groot
deel op andere plaatsen terecht te komen dan waar de investetingen vandaan komenbs3
Slechts drie gemeenten ( waaronder Tilburg met het al genoemde `Town') in het overzicht van Backus
richten zich op `instellingen'. [n eerste instantie zijn dit onderwijsinstellingen (in basis-, middelbaar
onderwijs en ROC), later volgen ook bibliotheken en ziekenhuizen.

Ter illustratie een voorbeeld van breedbandplannen, zoals gewenst door ziekenhuizen in Zuidoos[-
Brabant~sa

Brabantse ziekenhuizen willen breedband
In Zuidoost-Brabant heeft een aantal ziekenhuizen zich aaneengesloten om de mogelijkheden te
bestuderen een breedbandnetwerk in de regio aan te leggen en te financieren. Ook de voetbalclub
PSV is geïnteresseerd. De ziekenhuizen en PSV hebben zich aangesloten bij het Regionaal
Breedband Consortium (RBC). Voor de zomer zal duidelijk worden of het project kans van slagen
heeft. De kosten zijn geraamd op minimaal vijf miljoen euro. Voor ziekenhuizen is het project in het
bijzonder interessant om digitaal informatie tussen artsen uit te wisselen, zoals rSntgenfoto's en in
de tcekomst Elektronische Patiënten Dossiers. Deze uitwisseling zal niet beperkt blijven tot
ziekenhuizen onderling, ook huisartsen en andere zorgverleners kunnen bij dit project worden
betrokken. De interesse van PSV is vooral gebaseerd op de mogelijkheid om te communiceren
tussen het stadion en het trainingscomplex De Herdgang.

Bron: Eindhovens Dagblad en persberichten gemeente Eindhoven, d.d. 30 januari 2004

~' Ook investeerders in projecten op het gebied van domotica en telemedicine signaleren dit probleem.
~a Zie ook http:llwww.eindhoven.nl.
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8.2.2 Breedband in Nederland
De situatie in Noord-Brabant lijkt niet af te wijken van de rest van Nederland. Vergelijkbaaz met het
initiatief van de Brabantse ziekenhuizen is het project van drie ziekenhuizen in Noord-Hollandbss om via
een eigen glasvezelnetwerk gegevens uit te wisselen. Zeven locaties van het Kennemer Gasthuis in
Haarlem, het Spaanse Ziekenhuis Heemstede en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk maken medio
2004 hun plannen bekend om de Digitale Snelweg Kennemerland, een glasvezelverbinding bestaande uit
twee ringen, te gaan benutten. [n een later stadium zullen ook ziekenhuisapotheken, streeklaboratoria,
huisartsen en stadsapotheken en zorgverzekeraars op de regionale infrastructuur worden aangesloten.
Vaatchirurgen uit Noord-Nederland bespreken patiënten via versleuteld berichtenverkeer langs
beveiligde internetverbindingen met ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachtenbsb
De vraag naar bandbreedte voor innovatieve diensten zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Breedband is niet alleen een marktaangelegenheid, ook de overheid bemoeit zich ermee. De overheid
stimuleert onderzcek naaz breedbandtoepassingen en creëert `broedplaatsen' voor innovatie en
proeftuinen voor implementatie. Zo is er Kenniswijk Eindhoven657, zijn er de Breedbandproevenbss, is er
een expertgrcep Breedband659 geweest die het kabinet heeft geadviseerd tot het starten van het
Actieprogramma Breedband, ressorterend onder het ministerie van Economische Zaken. Het ID-
wijkprogramma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) stimuleerde de afgelopen
jaren diverse breedbandprojecten. De meeste gemeenten leggen de nadruk op de relatie tussen breedband
en de verwachte economische groei. De economische concurrentiepositie zal kunnen verbeteren. Ook
worden er, bijvoorbeeld in projecten met videoconferencing, voordelen genoemd met betrekking tot het
mobiliteitsvraagstuk omdat telewerken wordt gestimuleerd. In slechts een enkel project worden
verbeteringen op sociaal gebied verwacht. Een goede illustratie hiervan geeft Steyaert~ als hij de sociale
pijler van het breedbandbeleid in de gemeente Almere beschrijft.

In de dagelijkse praktijk blijkt het bijzonder moeilijk om voldoende gebruikers (klanten) te krijgen. Begin
2004 zijn er in Kenniswijk Eindhoven, ondanks grootschalige promotie, slechts een kleine 1200 van de
84.000 huishoudens aangesloten op breedband. Een half jaaz later staat de teller op 2000. Ook op het
gebied van het ontwikkelen van geschikte toepassingen vindt geen doorbraak plaats. Van Loon en De
Haan~~ denken overigens dat er slechts twee breedbandtoepassingen zijn waar mensen graag voor willen
betalen, dat zijn seksfilms en videospelletjes. Letterlijk stellen beide onderzoekers: "De heavy users van
breedband zijn niet de hogeropgeleiden, maar vooral mensen die geïnteresseerd zijn in specifieke
toepassingen zoals gaming en adultvideo." Dit is vergelijkbaar met het zoeken naar tcepassingen voor de
nieuwe generatie mobiele telefoons, waaz marketeers spreken over 3G-tcepassingen (~irls, gambling and
games). Ondanks bovengenoemde tegenslagen blijven Kenniswijk-directeur Koning 2 en ook interim-
dirtecteur Morley echter onveranderd optimistisch over de ontwikkeling van diensten die binnen
Kenniswijk operationeel zullen zijn.

8.3 Breedbandtoepassingen in de praktijk
Zoals hierboven is aangegeven is een van de belangrijkste voordelen van een breedbandinfrastructuur de
snelle, veilige en goedkope transmissie van zware databestanden zonder veel ruis. Dat kunnen bestanden
zijn van professionals, bijvoorbeeld van een internetprovider die applicaties op afstand beheert met behulp
van Application Service Providing (ASP), of van burgers, die bijvoorbeeld video's downloaden.

~s Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 8 juli 2004.
~6 Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 8 juli 2004.
~~ httpalwww.kenniswijk.nl.
~g httt):llwww.breedbandnrceven.nl.
~9 htto:llwww.expertgroepbreedband.nl.
~ Steyaert, J. (2003, 39).
~~ In: EPN Nieuws, januari 2002, jaargang 7, nr. 1, p. 1.
~z Graaf, P. de (2004).
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In Nederland is een aantal toepassingen voor breedband in projecten uitgewerkt. De meeste projecten
bevinden zich nog in een conceptuele fase. In sommige gevallen is er een demo beschikbaar. Nog minder
projecten zijn in een pilot getest en er zijn anno 2004 nog vrijwel geen voorbeelden van grootschalige
uitrol te geven.

In een caleidoscopisch overzicht, met de focus op zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie,
passeren hieronder enkele relevante projecten met breedbandtoepassingen de revue. Eerst word[ een
beschrijving gegeven van [wee nationale stimuleringsprogramma's (ID-wijk en Digi[ale Broedplaatsen).
Vervolgens komen enkele ervaringen in regionale proeftuinen aan bod (Kenniswijk Eindhoven en
Kenniswijk Roombeek). De paragraaf sluit af inet een beschrijving van concrete breedbandtoepassingen
ter ondersteuning van zelfstandig wonen in `Click-tv'.

8.3.1 ID-wijkprogramma
Het vier jaaz durende projectenprogramma ID-wijk van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting~3
in samenwerking met het ministerie van VROM liep tot 1 januari 2004. Het programma heeft in totaal 13
ID-wijken, proeftuinen voor Intelligente en Duurzame wijken, financieel ondersteund. De
informatieoverdracht en kennisuitwisseling vonden plaats via de website van ID-wijk, het ID-zine, en via
bijeenkomsten. Het doel van het programma is de kansen van ICT voor het leven van alledag te benutten.
Lokale partijen in wijken, buurten en dorpen worden gestimuleerd innovatieve diensten te bedenken en uit
te voeren. Centraal staa[ de inzet van techniek en dienstverlening voor de verbetering van
woonomstandigheden. Wonen is daarbij een wezenlijke, maar geen geïsoleerde activiteit. Gekozen wordt
voor een integrale benadering. De focus ligt op wonen, maar er is ook aandacht voor woonomgeving,
zorg, welzijn en sociale cohesie. In maart 2004 wordt het eindrapport~ aangeboden, met een overzicht
van de leerervaringen rond breedband voor wijken en dorpen.

Een van de belangrijkste lessen: start bij de opzet van een breedbandinitiatief inet nadenken over de
business case. De kernvragen blijken namelijk te liggen op het gebied van financiële haalbaarheid, het
afdekken van afbreukrisico's enz. Kortom, in een beginnende meerpartijensamenwerking mceten
gezamenlijk de vragen worden beantwoord rond investering, ontwikkeling, beheer en exploitatie.
Een praktijkgegeven in de discussie over investeringen is dat de vraag naar breedbanddiensten toeneemt.
Vooralsnog worden vooral ADSL en coaxkabel als betaalbare infrastructuur aangeboden. In het
eindrapport wordt echter de verwachting uitgesproken dat de capaciteit van deze infrastructuur op termijn
onvoldoende zal blijken. Glasvezel is nodig om de vraag naar bandbreedte op te kunnen blijven vangen.
Een concreet voorbeeld van een uit ID-wijk voortgekomen project is Click-tv. In een pilot in Amsterdam
krijgt een aantal bewoners van zorgcomplexen de beschikking over touchscreens.

8.3.2 Digitale broedplaatsen
Het Eindhovense `Digistein' is een van de vier digitale broedplaatsen die eind 2002 opgestart zijn door
het ministerie van.Binnenlandse 7aken. In deze broedplaatsen worden instrumenten ontwikkeld om met
behulp van [CT de sociale kwaliteit van de stad te verbeteren.
Drie concrete tcepassingen binnen Digistein~5 in de wijk Strijp zijn:

- Seniorencontact: senioren in woonzorgcentra (onder meer woonzorgcentrum Vonderhof van de
Vitalis Zorg Groep) en ouderen die zelfstandig wonen leren van vrijwilligers om nieuwe
communicatiemiddelen te gebruiken. Via videoconferencing verbreden zij hun mogelijkheden om
contact te leggen.

- Intemet-tv: aankondiging eerste live-uitzending op 30 september 2003 van internet, te bekijken door
Strijpenaren~.

~3 Zie www.id-wijk.nl en www.sev.nl. Met het aflopen van het ID-wijkprogramma is begin 2005 ook de ID-
wijkwebsite opgehevea Voor de belangrijkste ID-wijkrapportages zie www.w~kwebsites.nl.
~`` Alkemade, B. e.a. (2004, p. 48).
~' E-zine Digistein, nr. 7, d.d. 26 september 2003.
~ Via www.strijptv.nl. Meer info: Eindhovens Dagblad, d.d. 24 september 2003.
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- Digitale dartcompetitie in buurthuis Oes Hoes: speciaal voor mensen met een handicap of inensen
die op een andere wijze aan huis gebonden zijn, is er de mogelijkheid om vanuit huis met de eigen
pc mee te doen. Ook kunnen bewoners gebruik maken van de pc's in de Kenniswijkhceken van
Strijp.

8.3.3 Kenniswijk Eindhoven
Kenniswijk, dè prceftuin voor supersnel breedbandin[ernet, komt volgens Kenniswijk-directeur Koning
in het interview van De Graaf~' , moeizaam van de grond. Medio 2004 zijn er nog maar tweeduizend
van de beoogde dertigduizend aansluitingen (voor ruim 84 duizend inwoners) gerealiseerd. Naar
verwachting is er nog ruim een jaar nodig om de helft van het aantal aansluitingen te realiseren. Volgens
Koning moet echter niet alleen gekeken worden naar het aantal glasvezelaansluitingen, maar ook naar het
aantal aangeboden diensten. Het gaat erom wat je met breedband kunt dcen. Binnen Kenniswijk zijn
volgens Koning ca. 70 diensten ontwikkeld, waarvan er 23 operationeel zijn. Een jaar later wordt tijdens
het symposium~ ter gelegenheid van de afsluiting van Kenniswijk Eindhoven als
experimen[eeromgeving in het gepubliceerde resultatenoverzicht aangegeven da[ van alle plannen die bij
Kenniswijk zijn ingediend (circa 550) er een handvol (slechts Sqo) gerealiseerd is. Voor ruim 180
innovatieve diensten is subsidie aangevraagd. In totaal zijn er circa 80 projecten van start gegaan,
waarvan er op het moment van het slotsymposium 27 'live' in Kenniswijk zijn gebracht. Als grootste
knelpunt wordt de benodigde investering genoemd.

Voorbeelden van operationele diensten
- Digitaal tv-archief: via interne[ op de breedband kunnen op elk moment van de dag uitzendingen

worden bekeken, op de televisie me[ dvd-kwaliteit.
- Movie-0n-Demand: een videotheek online.
- Vergaderingen van de Eindhovense gemeenteraad live volgen: mogelijkheden om

achtergrondinformatie te raadplegen, zoals teksten van moties, maar ook om direct te reageren in
een forum.

- Vlinder-tv (zie ook hierboven `Eindhoven Digistein'): biedt mogelijkheden om te babysitten op
afstand en voor videoboodschappen naar buurtbewoners.

- Interactieve schoolkrant naas[ didactische vemieuwing blijkt dit een goed bruikbaar middel om
`jong' en `oud' bij de moderne technieken te betrekken.

Twee voorbeelden van nieuwe diensten~9
- Webtrainer: een persoonlijke interactieve trainingsbegeleider np internet. Voor fietsers en

hardlopers wordt een gedetailleerd trainingsprogramma samengesteld. De trainingen worden per
trainingsdag aangepast aan de vorderingen van de sporter. Aanpassing geschiedt automatisch of
vergezeld van feedback van een ervaren trainer via persoonlijk contact.

- Mobicam: camera's op diverse knooppunten en tcegangswegen in en rond Eindhoven tonen de
actuele verkeerssituatie op pc of mobiele telefoon.

Huijts en Renders erkennen in de inleiding van hun whitepaper dat het moeilijk is gebleken om nieuwe e-
diensten binnen Kenniswijk Eindhoven te ontwikkelen. Medio 2005 beschrijven zij een aantal
succesfactoren van innovatieve, elektronische consumentendiensten. Huijts en Rendersb'o onderscheiden
zes aspecten van succes: techniek, gebruik, gebruikers, organisatie, financieel en imago. De ma[e van
`succes' wordt bepaald door de deelscores op ieder aspect samen te voegen. Beide auteurs stellen
ondernemers voor om in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten en diensten veel aandacht te
bes[eden aan deze aspecten en hierover kennis te delen.

~' Graaf, P. de (2004).
~a Kenniswijk (2005, P. 2)
~9 Nieuwsbrief Kenniswijk, september 2004.
6'o Huijts, F. en W. Renders (2005, p. 2).
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8.3.4 Kenniswijk Roombeek
CaseNet in Kenniswijk Roombeek te Enschede gaat ervan uit dat het voor de burger pas interessant wordt
als breedband nie[ als dienst op zich wordt geleverd, maar in combinatie met andere veelgebruikte
diensten. CasaNet is een voorbeeld van een samenwerkingsverband van lokale overheden en
woningcorporaties die tegen een laag maandtarief (medio 2004 voor E 59,-) de zogenaamde `Triple'
aanbieden:

- televisielradio
- telefoon (binnen het netwerk kunnen abonnees gratis bellen)
- breedbandinternet

Het voordeel hiervan is dat de gebruiker het abonnement voor breedbandinternet combineert met
abonnementen voor televisielradio en telefoon. Hierdoor kan CasaNet de Triple gcedkoop leveren. Via
www.breedbandplein.nl brengt CasaNet diensten (begin 2004 is er een groslijst van een dertigtal diensten)
van diverse aanbieders bij de klant thuis. Na de vuurwerkramp is de wijk Roombeek in Enschede opnieuw
opgebouwd. Kenniswijk Roombeek Enschede, die de publieke glasvezelinfrastructuur aanlegt en beheert,
meldt in januari 2004 een dekking van 6501o van de huishoudens. De belangrijkste trigger voor (potentiële)
klanten blijkt te liggen op het financiële vlak.

Veelgebruikte diensten zijn:
- telefoon op interneUbeeldtelefoon
- digitale televisielvideo on demand
- wijkwebcam
- teleleren

Medio 2005 zetten de woningcorporaties Domijn en De Woonplaats, zor~verzekeraar Menzis en de
gemeente Enschede met het ondertekenen van een overeenkomst ~~ een vervolgstap. De
meerpartijensamenwerking is gericht op het uitvoeren van een prcefproject in Roombeek en
woonservicezones [e ontwikkelen waarin de bewoners 24 uur per dag aanspraak kunnen maken op zorg,
via woon-, welzijns- en zorgarrangementen. Met behulp van technologische voorzieningen in huis hebben
alle bewoners toegang tot één loket, waar ze kunnen aangeven zorg nodig te hebben. Het streven is de
voorzieningen en diensten zodanig te optimaliseren dat mensen, in het bijzonder de kwetsbare, zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

8.3.5 Click-tv: setTopbox voor digitale televisie
Dit project is een samenwerking van Techxx B.V. met de Amsterdamse woningcorporatie `Zomers
Buiten' en zorginstellingen op het gebied van domotica en wonen en zorg.
In een eerste pilottoepassing krijgt een aantal bewoners van zorgcomplexen de beschikking over een
zogenaamde .Netboxx-toepassing, een reeks op XML gebaseerde applica[ies, met touchscreens. Daarmee
kunnen zij eenvoudig (geen opstartprocedure en zonder tcetsenbord) via een permanente
internetverbinding zowel informatie opvragen als contact leggen met medebewoners, familieleden, hun
huisarts of inedewerkers van Zomers Buiten en met enkele instellingen.

Na het aanklikken van de betreffende keuze fungeert de configuratie als:
- handsfree telefoon
- alarmservice
- webcam: voor het bekijken van livebeelden van plaatsen waar webcams geïnstalleerd zijn (eigen

voordeur, ingang wooncomplex, in de buurt of elders in de stad)

Vooral aan senioren onder de huurders wordt een laagdrempelige manier geboden voor het in contact
komen met anderen. Uitbreiding wordt overwogen. Er zijn uitbreidingsmogelijkheden naar ziekenhuizen
of naar contactpunten in buurtcentra of cafés en het op afstand bedienen~uitlezen van bepaalde zorg-,
beveilígings- of comfortapparatuur. Het beheer van de configuratie wordt op één punt verzorgd. Er
kunnen moeiteloos voor elke bewoner opties worden tcegevoegd of gewijzigd.

671 Zie de aankondiging in de Nieuwsbrief ICT-zorg, d.d. 16 juni 2005.
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8.4 Meerpartijensamenwerking
De aanleg van een breedbandinfrastructuur op basis van glasvezel heeft kenmerken die vergelijkbaar zijn
met andere infrastructurele werken, zoals de aanleg van wegen. Bij het ontwikkelen van een dergelijke
nutsvoorziening is sprake van hoge investeringen met een laag rendement en een lange
terugverdienperiode. In het algemeen beschouwd zijn alle aanpakken terug te voeren op een driedeling
van het breedbandlagenmodel in:

- een passieve laag (met onder meer bekabeling)
- een actieve laag (met onder meer modems en service providers voor toegang tot breedband) en
- een dienstenlaag (waarin content wordt aangeboden)

Vaak komt het in breedbandinitiatieven neer op het - met subsidies - inwlling geven aan de passieve
laag, aangezien het de langetermijninvestering betreft waarin marktpartijen momenteel niet investeren.

In alle initiatieven om betaalbaar breedband in wijken en dorpen te realiseren is dan ook sprake van
samenwerking tussen een groot aantal partijen, concludeert Alkemadeb'Z in zijn overzicht van
leerervaringen. Een initiatief begint met de uitwerking van het idee naaz een realistisch plan. Het plan is
niet alleen nuttig voor onderbouwing van de ideeën van de initiatiefnemers, maar ook voor de
communicatie met andere partijen die nodig zijn om het initiatief [ot een succes te laten worden. Hierbij
valt [e denken aan mogelijke mede-initiatiefnemers, financiers en uitvoerders. Een dergelijk plan
beschrijft over het algemeen een drie[al modellen:

- het óusinessmodel volgens welke de investering en exploitatie van de infrastructuur gerechtvaazdigd
worden

- het financieringsmodel dat beschrijft hce het initiatief gefinancierd wordt
- het organisatiestructuurmodel, met de rollen en verantwoordelijkheden voor de diverse betrokken

partijen

Om breedband te realiseren zijn door Alkemade673 verschillende rollen onderscheiden die een gemeente,
een woningcorporatie of bewonersinitiatief kan aannemen. De rollen variëren van actief coárdineren,
vragen bundelen, eigen behcefte inbrengen, financieel garant staan en~of participeren tot zelf
ondememen. De hoofdvraag is: Hce verloopt de samenwerking met andere partijen? Aangezien
gemeenten, woningcorporaties en bewoners niet als primaire taak hebben breedbandvoorzieningen aan te
leggen en te exploiteren, zal er nauw samengewerkt moeten worden. "Sluitende business cases voor alle
lagen uit het breedbandmodel zijn vrijwel nooit door één enkele initiatiefnemer te bereiken. Indien dat
het geval was dan had de markt immers al op grote schaal breedband gerealiseerd. Daazom is de wijze
waarin met partijen wordt samengewerkt van groot belang bij de realisatie van breedband. Dit uit zich
enerzijds in samenwerking tussen partijen binnen één laag van het lagenmodel - hijvoorheeld gemeenten;
woningcorporaties enlof bewonersinitiatieven die samen de passieve laag realiseren. Anderzijds is er ook
een vorm van samenwerking tussen de verschillende lagen nodig; in veel gevallen verzorgen
mazktpartijen de actieve laag. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de dcelstellingen van de
diverse partijen sterk uiteen kunnen lopen. Denk hierbij onder meer aan de tegenstelling tussen ver[icale
integratie (ofwel marktpartijen die een monopoliepositie innemen op het netwerk) en het streven naaz een
open infrastructuur (ofwel universele tcegang voor alle dienstenaanbieders en alle consumen[en tegen
gelijke voorwaarden). Ook de keuze tussen het benutten van de bestaande infrastructuur en het streven
naar een nieuwe infrastructuur kan een spanningsbron van betekenis zijn. Om ver[raging van het initiatief
te vermijden, wordt in vrijwel alle breedbandinitiatieven gewezen op de noodzaak om heldere afspraken
met marktpartijen te maken."

De leerervaringen uit de bestudeerde breedbandinitiatieven leveren een lijst op met aanbevelingen, die het
mogelijk maken richting te geven aan de meerpartijensamenwerking. De in de theorie genoemde factoren
voor procesbegeleiding komen in de praktijk van deze breedbandinitiatieven terug. Hieronder worden
enkele relevante factoren in de procesbegeleiding aangegeven.

bn Alkemade, A. (2004, p. 36-38).
6'3 Alkemade, A. (2()04, p. 24-25).
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Relevante factoren in de procesbegeleiding
- Gemeenschappelijk dcel. Een goed startpunt vormt het in concrete termen formuleren van het dcel.

Het doel van de Stichting Breedband Nu (Nuenen) bijvoorbeeld is concreet: aansluiting van 7.521
woningen en ca. 200 bedrijven voor het eind van 2004 op een glasvezelnetwerk. Het is belangrijk
dat alle partijen dit gezamenlijke doel (blijven) onderschrijven.

- De omgang met verschillen. Er is bij een breedbandinitiatief in veel gevallen sprake van
`verschillen'. Het is zaak deze verschillen boven tafel te krijgen, hiervoor begrip op te brengen en
afspraken te maken over respectvolle omgang. Er zijn diverse partijen, die ieder eigen rollen spelen
en uiteenlopende verwachtingen hebben. Verschillen bestaan ook in belangen en macht om
eigenbelang te effectueren. Het proces om woningen en bedrijven aan te sluiten op breedband kent
verschillende fasen en vraagt per fase om realisering van verschillende producten. Het is de kunst
van onafhankelijk leiderschap om het proces zodanig te sturen da[ eigenbelang van organisaties in
het verlengde blijft liggen van het gemeenschappelijke doel.

Tijdelijke coalities. In iedere procesfase sluiten partijen tijdelijke coalities om bepaalde
(deel)producten te realiseren. In de ini[iatieffase bijvoorbeeld wordt de passieve infrastructuur
aangelegd. Er worden sleuven in de grond gegraven, (lege) goten (zogenaamde 'ducten') gelegd,
koppelstukken aangebracht, zenders, ontvangers en versterkers geplaatst enz. In grote gemeenten,
bijvoorbeeld in Eindhoven, is hieraan een door de gemeente Eindhoven uitgeschreven Europese
aanbestedingsprocedure~" voorafgegaan. Vanaf oktober 2003 tlm januari 2004 is onder
penvoerderschap van de gemeente gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding. In de
exploitatiefase zijn weer andere partijen betrokken.

Vooraf Kritische Succes Factoren (KSF) fotmuleren. Bij de breedbandinitiatieven is dat met name
de `penetratiegraad'. Ter illustratie: in het initiatief om in de wijk Roombeek te Enschede 2000
aansluitingen aan te leggen mikte men oorspronkelijk op een percentage abonnees van 35qo. Op dit
cijfer is het businessmodel gebaseerd. In januari 2004 ligt de penetratiegraad op 65qo.

Betalingsbereidheid: aansluiten bij een daadwerkelijke behcefte van gebruikers waarvoor men wil
betalen. Het is noodzakelijk vooraf zicht te hebben op de betaalbaarheid en betalíngsbereidheid
voor de nieuwe diensten door tcekomstige gebruikers. Een belangrijke beweegreden voor bewoners
is een aantrekkelijk aanbod van breedbanddiensten, waarbij de combinatie telefoon, snel intemet,
televisie en radio tegen een aantrekkelijke prijs wordt aangeboden. De ervaring leert dat een
zogenaamde Triple (internet, telefoon, radioltv) tegen een vergoeding van maximaal ongeveer
E 50,- per maand een goed aanbod is. Marketingdeskundigen zien `verhuizing' als een uitgelezen
moment om toekomstige gebruikers een aanbod te dcen. Bij een aanstaande verhuizing is een
gebruiker bereid zijn huidige dienstenafname te heroverwegen en voor een nieuw aanbod te kiezen.

8.5 Vraagstukken

Inbedding
De kracht van ICI' bij het ondersteunen van senioren en mensen met en zonder beperkingen die langer
zelfstandig willen wonen schuilt in de combinatie van functies als informeren, communiceren en het doen
van transacties. Hiervoor is inbedding nodig. Allereerst op technisch gebied, omdat het anders losse
toepassingen blijven. Vervolgens ook op organisatorisch gebied en ten slotte in het dagelijkse leven van
een gebruiker. De inbedding van toepassingen op het gebied van domotica en telemedicine is een kwestie
van lange adem. Het betreft namelijk inbedding op technisch, organisa[orisch en sociaal gebied.

674 Uitvcerige informatie hierover gaf de heer ir. R.J. Elbrink, werkzaam bij de Concemstaf gemeente Eindhoven,
die nauw betrokken is geweest bij de organisatie van werkconferenties in 2003 om het ICT-beleid van Eindhoven te
ontwikkelen, zie Eindhoven (2003, p. 34) en Eindhoven (2003, p. 54).
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Technische inbedding
De eerste domotica betrof losse ICT-tcepassingen in huis. Dat gaf problemen rond integratie. Installateurs
verzonnen praktische oplossingen om tcepassingen aan elkaar te koppelen. De koppeling verliep het
eenvoudigst als het toepassingen van een en dezelfde leverancier betrof. Van Berkel bijvoorbeeld
benadrukte van meet af aan `integratie'. Zijn bus-systeem voorzag in een centrale computer waarop de
diverse tcepassingen konden worden aangesloten. Hierdoor werd het systeem wel duurder en kon men
leidingen pas na hak- en breekwerk aanbrengen, maar eenmaal aangelegd, functioneerden de tcepassingen
in het systeem op betrouwbare wijze. Ook het nieuwste Unattended Surveillance System (UAS)-systeem
van TNO voorziet in integratie. Nieuwe toepassingen op insteekkaarten zijn eenvoudíg in de computer
aan te brengen.
Op het moment dat vanuit het huis verbinding met een centrale wordt gelegd, zoals bijvoorbeeld bij
personenalarmering het geval is, is er sprake van koppeling van twee systemen. Ook in dit geval vindt
technische inbedding het meest eenvoudig plaats als beide systemen van een en dezelfde leverancier zijn,
bijvoorbeeld alle hard- en software van de firma Tunstall. Naar alle waarschijnlijkheid zullen binnen de
diverse systemen (bedraad en draadloos) enkele leveranciers de concurrentiestrijd om de markt winnen en
blijken koppelingsproblemen van voorbijgaande aard te zijn.

Organisatorische inbedding
Als domoticatcepassingen in contact staan met een zorgcentrale, zoals bij VieDome of CamCare het geval
is, is het van groot belang van tevoren de organisatorische inbedding geregeld te hebben. Daarvoor wordt
eerst nagedacht over de vraag welke consequenties het gebruik van de [cepassing heef[ voor de
organisatie. De centrale zal dag en nacht bereikbaar mceten zijn, hetgeen een grote personele inzet kost.
Met name het adequaa[ regelen van alarmopvolging binnen een van tevoren vastgelegde kritische periode,
bijvoorbeeld binnen een kwartier, vormt een van de basiseisen. In veel gevallen werken voor
alarmopvolging meerdere organisaties samen. De inbedding van de tcepassing personenalarmering is
geen sinecure.

Sociale inbedding
Gebruikers van toepassingen op het gebied van informatievoorziening, domotica, telemedicine en
breedband zijn in het overgrote deel van de gevallen niet opgegroeid met deze moderne technieken.
Inbedding in het dagelijkse leven komt dan ook slechts moeizaam tot stand. Een vergelijkbaar proces
vond plaats bij de komst van de mobiele telefoon. Hoewel ouderen bekend zijn met telefonie, schuiven zij
het gebruik van een mobiel tcestel voor zich uit. Pas bij de volgende generatie senioren zal er sprake
kunnen zijn van volledige inbedding van mobiele telefonie in het dagelijkse leven.

8.6 Samenvatting
De meeste aandacht van Nederlandse gemeenten ging de afgelopen vijf jaaruit naar de aanleg van een
toekomstvaste infrastructuur op basis van breedband. De ontwikkeling van breedbanddiensten komt
aarzelend op gang. Er is eerder van 'vervanging' van óestaande diensten sprak, dan van daadwerkelijke
`innovatie'. Veel ontwikkelde diensten bevinden zich nog in het conceptuele stadium. Naar verwachting
zullen géimplementeerde diensten zich voorlopig beperken tot tripleplay services (snel internet, te[efonie,
digitale televisie~radio) en bedrijfscommunicatie via een breedbandig netwerk. Ook non-
profitinstellingen, bijvoorbeeld zorgaanbieders en woningcorporaties, sluiten op de nieuwe
breedbandnetwerken aan. De meeste interesse van 6urgers gaat niet uit naar levering van breedband als
dienst op zich, maar naar een combinatie met veel door hen gebruikte diensten. Alarmservice en
(wijk)webcam bijvoorbeeld kunnen op deze manier in één pakket met digitale televisie en beeldtelefonie
worden geleverd.

Betaalbaar breedband realiseren op lokaal niveau, met diensten voor diverse klantengroepen, blijkt een
complex proces dat a[leen op basis van meerpartijensamenwerking moge[ijk is. Uit de bestudeerde
initiatieven is een lijst met relevante factoren in de procesbegeleiding samengesteld en zijn vraagstukken
rond technische, organisatorische en sociale inbedding geformuleerd. Het onderzoek hiernaar staat nog
in de kinderschoenen.
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Een van de subvragen uit de probleemstelling is: Hce kan ICT worden ingeze[ als toepassing ter
ondersteuning van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen? In deel II wordt een uitgebreid
overzicht aan tcepassingen op he[ gebied van ICT gegeven. Literatuuronderzoek, expertinterviews en het
bestuderen van relevante projecten leverden over elektronische informatievoorzieningen, domotica,
telemedicine en beeld-spraak[oepassingen een schat aan informatie op. Omdat er niet alleen toepassingen
nodig zijn, maar ook gebruikers en een infrastruc[uur, staat in deel II de driehoek gebruikers-
tcepassingen-infrastructuur centraal. Uit de resultaten van he[ literatuuronderzoek, de expertinterviews en
de bestudeerde projecten zijn conclusies te trekken en aanbevelingen te geven, die hieronder worden
vermeld.

9.1 Gebruikers
Het Seniorenpanel ICT onderstreepte tijdens reflecterende bijeenkomsten begin 2000 de noodzaak
toekomstige gebruikers te helpen bij het leren omgaan met ICT en moderne technieken. Het
Seniorenpanel heeft aanbevolen daarbij speciale aandacht te besteden aan risicogroepen om het ontstaan
van een tweedeling in onze samenleving te vermijden. Om ICT [oegankelijk te maken voor ouderen in
Noord-Brabant en daarnaast ook ICT-tcepassingen te ontwikkelen die zelfstandig wonen en
maatschappelijke participatie ondersteunen, wordt in het najaar van 2000 een Stuurgroep Ouderen en ICT
in Brabant opgericht. Door de Stuurgroep wordt een kennismakingscd-rom ontwikkeld en de oprichting
van PC-DoeMeeCentra voorbereid. De Stuurgroep wil bereiken dat alle ouderen in Noord-Brabant met
de moderne technieken kunnen omgaan.

Aanbevolen wordt om met behulp van actieonderzoek aansluiting van diverse groepen ouderen
(bijvoorbeeld de groep 75t), maar ook van andere risicogroepen ( bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen
met een beperking en financieel zwakkeren) bij de informatiesamenleving [e bewerkstelligen.

9.2 Tcepassingen
De ouds[e ICT-toepassingen om zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie te ondersteunen
liggen op het gebied van de elektronische informatievoorziening. Een digitale sociale kaart is hiervan een
gced voorbeeld. Internet wordt zowel door burgers als door professionals (intermediairs) veelwldig
geraadpleegd als vindplaats van informatie, bijvoorbeeld over gezondheid en ziekte of over
mogelijkheden voor zelfstandig wonen in de eigen buurt voor mensen met een beperking. Om
verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, is objectieve en betrouwbare informatie nodig, die steeds
vaker op internet gepresenteerd zal worden. Daarnaast ontstaan er met behulp van ICT mogelijkheden
voor transactie, bijvoorbeeld om zelf via pc en intemet een afspraak bij de huisarts te maken. De meest
moderne voorzieningen faciliteren interactie, bijvoorbeeld met lotgenoten. Het dcel van dergelijke
websites verschuift geleidelijk van `informeren' naar `communiceren'.
Relevante ICT-toepassingen liggen ook op het gebied van domotica. In Noord-Brabant is een
voortrekkersrol weggelegd voor de in 2001 geëvalueerde Vitaal Grijs-projecten. Uit deze projecten volgen
`productpakke[ten'. Op basis van literatuuronderzoek en bestudeerde domoticaprojecten is een
zogenaamde `menukaart' samengesteld met domoticatoepassingen op het gebied van veiligheid, comfort
en welzijn. In het relevantieondeaoek zal de ontwikkelde `menukaart' met domoticatoepassingen op het
gebied van veiligheid, comfort en welzijn binnen focusgroepen worden ingezet en op bruikbaarheid
worden onderzocht. Er zijn knelpunten in de projecten geïnventariseerd rond financiën, gebruikers,
organisatie en techniek. Focusgroepen reiken hiervoor mogelijke oplossingen aan. Voor implementatie
van domoticatcepassingen is meerpartijensamenwerking nodig, waarbij iedere partner eigen expertise
inbrengt.
Telemedicinetcepassingen bewegen zich veelal op het gebied van diagnostiek, consultatie en monitoring.
Sporadisch is vandaag de dag met behulp van ICT behandeling op afstand mogelijk. In dat geval ligt de
focus veelal op het ondersteunen van grote doelgroepen (diabetes, hartfalen, COPD, mensen met een
depressie, enz.) bij zelfmanagement. In ielemedicineprojectcn blijkt meerpartijensamenwerking een
kritische succesfactor. VieDome is als aansprekend concept nader uitgewerkt. CamCare en VieDome zijn
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in Nederland voorbeelden van projecten die het hele traject van initiatie-pilot-uitrol hebben doorlopen (zie
het relevantieonderzoek over meerpartijensamenwerking waarin beide cases worden uitgewerkt).
Beeld-spraaktcepassingen zijn van recente datum. Om beeld-spraaktoepassingen optimaal te kunnen
gebruiken is breedband nodig. Er vinden ook enkele experimenten plaats met beeld-spraaktcepassingen
met behulp van de televisie.

Alhoewel er veel bereikt is vormen de `toepassingen' voor veel experts een punt van zorg. Om het
zelfstandig wonen te ondersteunen, zijn digitale informatievoorzieningen nodig die passen in de één-
loketontwikkeling. Dit gebeurt maar sporadisch. Het elektronisch patiëntendossier heeft nog een lange
weg te gaan. Domotica wordt slechts aarzelend ingezet. Toepassingen op het gebied van telemedicine en
beeld-spraak verkeren veelal in een pilotfase. Het met meerdere partijen vraaggericht ontwikkelen van
toepassingen blijkt in de praktijk vaak moeizaam te verlopen.

Aanbevolen wordt om het onderzoek naar kwaliteitscriteria op het gebied van toegankelijkheid,
gebruiksvriendelijkheid en vraaggerichtheid van sociale kaarten op internet voor burgers en professionals
voort te zetten. Op het gebied van domotica ligt een grote uitdaging in het vraaggericht ontwikkelen van
`netwerktoepassingen'. Bij deze ontwikkeling zal niet alleen de woning, maar ook de woonomgeving
betrokken moeten worden. Verwacht wordt dat mantelzorgers in toenemende mate de nieuwe
gebruikersgroepen zullen vormen.

In Noord-Brabant heeft het VieDome-concept potentie. Aanbevolen wordt om rond VieDome als best-
practice op bredere schaal kennis te delen. Vanuit verschillende invalshoeken kan de meerwaarde van
VieDome in beeld gebracht worden. Ten slotte is het van belang in de uitrolfase als strategisch
aandachtspunt `het in de markt zetten van VieDome als commercieel product' uit te werken.

Er is ook meer onderzoek nodig om te bepalen aan welke ICT-services specifieke doelgroepen, met name
mensen met een beperking, behoefte hebben om zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie te
ondersteunen.

9.3 Infrastructuur
De meeste aandacht van Nederlandse gemeenten ging de afgelopen vijf jaar uit naar de aanleg van een
toekomstvaste infrastructuur op basis van breedband. De ontwikkeling van breedbanddiensten stagneert.
Er is eerder van `vervanging' van bestaande diensten sprak, dan van daadwerkelijke `innovatie'. Veel
antwikkelde diensten bevinden zich nog in het conceptuele stadiurri. Naar verwachting zullen
geïmplementeerde diensten voorlopig beperkt blijven tot zogenaamde `tripleplay-services' (snel internet,
telefonie, digitale [elevisielradio) en bedrijfscommunicatie via een breedbandig netwerk. Ook non-
profitinstellingen, bijvoorbeeld zorgaanbieders en woningcorpora[ies, sluiten op de nieuwe
breedbandnetwerken aan. De meeste interesse van burgers gaat niet uit naar levering van breedband als
dienst op zich, maar naar een combinatie met veel door hen gebruikte diensten. Alarmservice en
(wijk)webcam bijvoorbeeld zou op deze manier in één pakket met digitale televisie en beeldtelefonie
geleverd kunnen worden.

Betaalbaar breedband realiseren op lokaal niveau, met diensten voor diverse klantengroepen, blijkt een
complex proces dat alleen op basis van meerpartijensamenwerking mogelijk is. Uit de bestudeerde
initiatieven is een lijst met relevante factoren in de procesbegeleiding samengesteld en zijn vraagstukken
rond technische, organisatorische en sociale inbedding geformuleerd. Het onderzoek hiemaar staat nog in
de kinderschcenen.
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10 RELEVANTIEONDERZOEK

10.1 Kader
In de eerste helft van 2004 werd het onderdeel van de dissertatie afgerond waarin literatuur bestudeerd is,
sleutelprojecten zijn bezocht en sleu[elpersonen zijn geïnterviewd. Met het zogenoemde
`relevantieonderzoek' breekt een nieuwe fase aan, waarin toetsing van theorie (informatie uit literatuur en
sleutelprojecten) in de praktijk centraal staat. De term `relevantieonderzoek' is een ongebruikelijke [erm
binnen het wetenschappelijk onderzoekskader. Relevantieonderzoek word[ hier gebruikt in de betekenis
die verwijst naar een belangrijk hoofdstuk uit het werk van Van Doorn en Spierings675. Het doel van het
relevantieonderzoek bij Van Doom en Spierings is een voorlopige inventarisatie van de meningen en
verwachtingen in de civiele bouw over het ingevoerde kwaliteitssysteem. Het relevantieonderzoek wordt
uitgevoerd door gesprekken te voeren. Hieruit zijn meningen en opvattingen te destilleren over het werken
onder kwaliteitsborging. Van Doorn en Spierings benadrukken dat hun bevindingen ontleend zijn aan de
deelnemers van het relevantieonderzoek. He[ is geen objectieve meting (in de zin van `foto') van de
werkelijkheid. Het is een verwoording van persoonlijke ervaringen, die ieder op zich gestoeld zijn op een
netwerk met een grote reikwijdte. In de geschetste beelden wordt duidelijk wat er in de civiele bouw leeft
met betrekking tot het werken met ISO-9000 en kwaliteitsborging.

Er is voor het relevantieondetzoek binnen deze dissertatie gezocht naar een geschikte
onderzoeksomgeving. Hiervoor komt Woonservice Eindhoven het meest in aanmerking. In Eindhoven
zijn namelijk al een aantal stappen gezet om, met behulp van ICT, het langer zelfstandig wonen en zorg
aan huis mogelijk te maken. De Regiegroep Woonservice Eindhoven heeft een model ontwikkeld, een
actieprogramma met pilots opgezet en een Conferentie Woonservice Eindhoven en ICT gepland. Aan het
projectteam Woonservice Eindhoven is daarom door promovendus aangeboden het relevantieonderzoek
in de dissertatie ondersteunend te laten zijn aan de ontwikkelingen van Woonservice Eindhoven. Medio
2004 vindt een kennismakingsgesprek plaats van prof. dr. J.B. Rijsman met het projectteam Woonservice
Eindhoven. Dit overleg werkt verhelderend en leidt ertoe `dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen'. De
projectleiding gaat in op het aanbod en verklaart zich akkoord met he[ verrichten van relevantieonderzoek.

Vervolgens zijn enkele cases bestudeerd, waarvan VieDome en CamCare zullen worden beschreven. De
geleerde lessen rondom VieDome voorzien in een goede opstap naaz de beschrijving van de
implementatie van VieDome in Rundgraafpark. Swanbornb~b geef[ aan wat onder `casestudy' te verstaan.
De probleemstelling bepaalt methodologisch of er voor een extensieve onderzoeksvorm in de `breedte'
(bijvoorbeeld een enquête) of voor een intensieve benadering in de `diepte' (bijvoorbeeld een casestudy)
gekozen wordt. Wanneer in de wetenschap over een casestudy gesproken wordt, bedoelen we een
strategie waarbij we slech[s één of hooguit enkele voorbeelden van een sociaal verschijnsel intensief
bestuderen. De belangrijkste overweging bij het kiezen van een casestudy is dat we gedetailleerde kennis
wensen over het te bestuderen sociale verschijnsel, en wel door een proces is zijn natuurlijke omgeving
gedurende een bepaalde periode te volgen. De voornaamste databronnen waarvan in casestudy's gebruik
wordt gemaakt zijn documenten, informanten en observatie.

In het kader van het vooronderzoek zijn focusgroepen georganiseerd om met ouderen te reflecteren over
de betekenis van zelfstandig wonen en de mogelijkheden van moderne technieken. De resultaten van het
vooronderzoek zijn beschreven. Met name de belangrijkste conclusies uit he[ vooronderzoek hebben de
voorwaarden voor het relevantieonderzoek bepaald.

In nauwe samenwerking met Overleg Ouderen Organisaties (OVO) en Platform Gehandicaptenbeleid
Eindhoven (PGE) is vervolgens, passend binnen Woonservice Eindhoven, het project `Eigen huis en
Techniek' uitgevoerd. Het projectdoel is het voor groepen gebruikers (senioren en mensen met specifieke
beperkingen) bepalen van kansrijke ICT-services die nodig zijn om zelfstandig te wonen en de
voorwaazden om deze moderne technieken te gebruiken.

6'S Van Doorn, B. en P. Spierings (2001): zie hoofdstuk 6 getiteld 'Relevantieonderzoek'.
6~6 Swanbom, P. (1999, p. 11, 13, 38 en 108).
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10.2 Vooronderzoek
In het vooronderzoek is een aantal bijeenkomsten georganiseerd om met ouderen na te denken over
zelfstandig wonen en moderne technieken.

16 juni 2004: presentatie van de woonservicezones door OVO en PGE. Tijdens deze bijeenkomst
blijkt het voor de deelnemers bijzonder moeilijk te zijn om zich een voorstelling te maken van de
mogelijkheden op het gebied van modeme technieken in relatie tot zelfs[andig wonen. Hieruit wordt
geconcludeerd dat het houden van bijeenkomsten in een stimulerende omgeving, waarin de
moderne technieken in de praktijk worden gedemonstreerd, uitkomst zou kunnen bieden. Gezocht
wordt naar een dergelijke `demowoning', die in de Webwoning van de woningcorporatie SWS-
HHvL (Hertog Hendrik van Lotharingen) in de Vlindertla[s in Eindhoven wordt gevonden. Zie voor
een beschrijving van de Webwoning paragraaf 4.3.3.

13 en 15 september 2004: er vinden twee bijeenkomsten met ouderen (leden van OVO en veelal
ook lid van de OVO-Beleidsadviescommissie Wonen en Woonomgeving) in de Webwoning plaats.
He[ [hema is `zelfstandig wonen en moderne technieken'. Na een inleiding en een praktische
demonstratie van moderne technieken door de heer O. Aelbers, hoofd strategie 8r innovatie van
Samenwerking Woonstichting SWS-HHvL, wordt aansluitend een panelgesprek gehouden. Het
blijkt voor de panelleden duidelijk te zijn wat verstaan kan worden onder moderne technieken die
zelfstandig wonen ondersteunen. Er doet zich echter een nieuw probleem voor. Tijdens de
panelgesprekken geven deelnemers aan het moeilijk te vinden om over het onderwerp `zelfstandig
wonen en moderne technieken' na te denken als zij als respondent niet daadwerkelijk voor de keuze
staan om voor langer zelfstandig wonen moderne technieken in te schakelen. Deze bevindingen
komen overeen met de mening van - praktijkdeskundige van het eerste uur - de heer W. Báhler in
Eversveld (Geldrop) als hij stelt: "Er is een prikkel nodig"( zie par. 6.3.8). Bovendien past dit beeld
binnen de algemene theorie over menselijke motivatie en leren, zoals die te vinden is bij onder
anderen Nutin sr., Heckhausen en Golwi[zer. Uit hun onderzoek naar gemotiveerde actie en he[
stimuleren van de verbeelding (imaginatie) blijkt het weinig zinvol te zijn om een prikkel aan te
bieden als de verbinding met de voorafgaande motivationele structuur ontbreekt. Mensen pikken
iets veel gemakkelijker op (`leren') in functie van motivatie. Hieruit wordt geconcludeerd dat het
belangrijk is om voor het relevantieondercoek met een tweede voorwaarde rekening te houden. In
het onderzoek mcet gezocht worden naar een concrete situatie waarin groepen gebruikers (ouderen
en mensen met beperkingen) voor dit keuzemoment staan. Gebruikmakend van de menukaart met
domoticatoepassingen (zie par. 6.3.9) wordt het SEU-model (zie par. 2.6.3) in beide bijeenkomsten
toegepast. Vo~raf leek het SF.U-model goed bniikbaar voor de analyce van resultaten afkomstig van
de focusgroepen. Per toepassing zijn de kans van slagen (Ps) en de belonende waarde van slagen
(Is) nagegegaan, om later de SEU te kunnen berekenen en de meest kansrijke ICT-service om te
ontwikkelen te bepalen. In de praktijk blijkt tijdens het vooronderzoek het niveau van vraagstelling
te gedetailleerd. Naar aanleiding hiervan wordt besloten in het relevantieonderzcek deze vragen te
laten vallen.

8 oktober 2004: conferentie `ICT en Woonservice' (een van de vijf `stedelijke programmapunten
2004'). Promovendus is bij de voorbereiding van de conferentie gevraagd om inhoudelijke input te
leveren vanuit een `helikopterview', teneinde een goed programma te kunnen samenstellen. Een
aantal van de gedane suggesties is door het projectteam Woonservice Eindhoven in het
conferentieprogramma verwerkt.
De belangstelling voor de conferentie, die gehouden wordt in het gemeentehuis van Eindhoven, is
groot te noemen, ruim 120 deelnemers. Promovendus en afstudeerderlstagiair verzorgen tweemaal
de workshop `Zelfstandig wonen en modeme technieken'. Er nemen circa twintig personen aan
iedere workshop deel. Tijdens de sessies is samen met deelnemers nagedacht over beelden die
opgercepen worden door `zelfstandig wonen en moderne technieken'. In de theorie over
appreciative inquiry (zie par. 2.4) is het belang van het stellen van een waarderende beginvraag
ui[gewerkt, omdat de dialoog zich ontwikkelt in de richting van de. vraag die door de onderzceker
wordt gesteld. Na afloop van de workshops op de conferentie wordt geconcludeerd dat het
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uitnodigen van de deelnemers aan focusgroepbijeenkomsten om betekenis te geven aan zelfstandig
wonen een goede beginvraag oplevert.

`Zelfstandig wonen en moderne technieken'
Drs. Jan Vermeulen, ICT-adviseur en
Annemarie Kools, afstudeerder~ stagiair

Moderne technieken kunnen mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.
De inleiders hebben literatuur bestudeerd, sleutelprojecten bezocht en panelgesprekken
gehouden met toekomstige gebruikers. Zij willen graag met u van gedachten wisselen over de
manier waarop moderne technieken het zelfstandig wonen kunnen ondersteunen. Wat zijn
kansrijke ICT-services? Wat zijn voorwaarden om deze technieken te gebruiken? Hoe kan een
project eruitzien om op deze vragen antwoord te geven.

Aankondiging overgenomen uit Toelichting Deelsessies Conferentie Woonservice
Eindhoven en ICT, d.d. 8 oktober 2004

10.3 Zelfstandig wonen, ouderen en moderne technieken in de praktijk

10.3.1 Vraagstukken rondom toepassing moderne technieken
Het bestuderen van de literatuur, het onderzoek van sleutelprojecten en de interviews met sleutelpersonen
leveren een aantal vraagstukken op. Evaluatie van VieDome in Aalst-Waalre voorziet in de eerste
leerervaringen uit de praktijk. In de casus `VieDome' komt met name beantwoording van de vraag naaz
informatie en communicatie met de huurders en kopers aan de orde. In de casus `Eigen huis en techniek'
wordt ingegaan op de betekenis van moderne technieken bij het zelfstandig wonen; de behoefte aan
moderne technieken wordt geïnventariseerd en gebruikersvoorwaazden worden in kaart gebracht. Beide
cases verschillen in de mate van vraagsturing. In VieDome is van vraagsturing geen sprake omda[
aanbodgerichtheid voorop staat, terwijl in Eigen huis en techniek vraaggericht wordt gewerkt.

Geleerde lessen rondom VieDome
Na een half jaar wonen en werken met VieDome in acht appartementen in de pilot Aalst-Waalre worden
de eerste leerervaringen bekend. In de tussentijdse evaluatie van eind 2003 komen enkele opmerkelijke
zaken naar vorenb~~. De belangrijkste conclusies zullen hieronder worden weergegeven. Ze helpen ons bij
het in kaart brengen van de ervaringen van de gebruikers. Ook wordt ingegaan op een aantal dilemma's.
Gezien het geringe aantal gebruikers zijn de conclusies enkel beschrijvend weergegeven en worden er
geen aantallen of percentages genoemd.

~ Communicatie met bewoners is van wezenlijk belang
Evenals in andere bestudeerde projecten blijkt in VieDome een goede begeleiding van de gebruiker
me[ infonnatie en communicatie belangrijk. Binnen VieDome is aan bewoners steeds ruimte gegeven
om in de demowoning te komen kijken en te ervaren hoe de VieDome-techniek werkt. Dit is een
voorwaarde om de drempel voor techniek en ICT bij ouderen te verlagen. Veel ouderen denken dat
ICT en techniek voor hen te moeilijk zijn. Daarnaast onts[aan op deze manier mogelijkheden om met
toekomstige gebruikers in gesprek te komen en naast vragen over gebruiksvriendelijkheid in te gaan
op onduidelijkheden over onder meer betrouwbaarheid en betaalbaarheid. In de demowoning kan men
ook de beelden zien die op het beeldscherm van de zorgcentrale binnenkomen en kan men oefenen
met het gebruik van de techniek. Dit is een goede werkwijze gebleken om voordelen voor de
gebruiker zichtbaar te maken. Ook mantelzorgers en kinderen van de bewoners worden hierbij
betrokken.

677 VieDome-nieuwsbrief januarilmaart 2004.
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~ Privacy
Opmerkelijk is dat privacy - binnen het project een belangrijk thema - door de bewoners heel anders
beleefd wordt. Er is geen gevcel zoals bij `Big Brother is watching you'. Doorda[ medewerkers van
de zorgcentrale als zij diensten leveren uit de anonimiteit komen, wordt het gevoel van inbreuk op de
privacy bij bewoners sterk vemunderd. Privacy wordt onder andere gewaarborgd door het
aanspringen van de privacy-lamp (waardoor men altijd weet wanneer er naaz de woning geluisterd of
gekeken wordt), door een oproepsysteem dat de bewoner eerst zelf laat beslissen of er een verbinding
tot stand komt en door het automatisch bijhouden van een logboek door het systeem (`logging') van
elke handeling van de verpleegkundige van de zorgcentrale. De getroffen maatregelen waren zeker
voldoende en er zijn zelfs reacties geweest dat bewoners de ingebouwde garanties voor het bewaken
van de privacy te ver vonden gaan. Als bewoners daadwerkelijk de regie over de spreek-
luisterverbindingen en beeldverbindingen krijgen en deze ook eenvoudig kunnen controleren, blijkt de
privacy voldoende gewaarborgd te zijn.

~ Domotica
De domoticavoorzieningen blijken voor bewoners het minst interessan[e onderdeel van het project te
zijn. De bewoners kiezen nagenoeg allemaal in eerste instantie voor de voorzieningen (spreek-
luisterverbindingen en bi-directionele beeldverbinding) ten behoeve van de communicatie. Met name
in de tweede demolocatie in Veldhoven, waar het gaat om bestaande woningen, kiezen de bewoners
massaal voor de communica[ie- en alarmeringsonderdelen van VieDome en geven zij aan geen
behoefte te hebben aan verdergaande domoticavoorzieningen. Dit sluit aan bij één van de conclusies
uit het literatuuronderzoek dat vooral `veiligheid' en het `reduceren van onzekerheid' voor ouderen
belangrijke functies van domotica zijn.

~ Welzijn
Naast zorg en diens[en op het gebied van comfort en veiligheid is gebleken dat sociale contacten een
belangrijk element van welzijn zijn. Een imegratie met buurtnetwerken wordt door de bewoners zeer
op prijs gesteld. Deze integratie is gerealiseerd door een plaatselijk wijkcentrum, waar activiteiten
voor de bewoners in de wijk worden georganiseerd, te be[rekken bij de dienstverlening aan de
bewoners van de VieDome-woningen. Beide partijen, zowel bewoners van de VieDome-woning als
vrijwilligers uit de wijk, reageren enthousiast. De ouderen uit de VieDome-woningen participeren dus
in een `regulier' netwerk van de gemeenschap van hun eigen woonplaats en niet binnen een apart
netwerk specifiek voor ouderen en hulpbehcevenden.

~ Draagvlak
Om het VieDome-concept te implementeren is het van belang om de gebruikers, zowel bewoners en
hun mantelzorgers als de professionals die hulp verlenen, hier in een vroeg stadium bij te betrekken.
Zij kunnen aangeven aan welke eisen de hulpverlening moet voldoen. Draagvlak bij de gebruikers
(zowel bewoners als professionals) is noodzakelijk om daadwerkelijk functies toe te kunnen passen.
Uit bestudering van eerdere projecten is gebleken dat de geïnstalleerde techniek na verloop van tijd
door een aan[al bewoners niet of nauwelijks wordt gebruikt. Het beste resultaat wordt behaald door de
reacties van gebruikers richtinggevend te laten zijn voor het ontwikkelen van nieuwe diensten binnen
VieDome.

~ Vraaggerichtheid
Een voorbeeld waaruit blijkt dat alleen een vraaggerichte benadering daadwerkelijk werkt is de
mankementenservice, een dienst waarbij de bewoners de mogelijkheid krijgen om mankementen aan
de woning rechtstreeks via het VieDome-systeem door te geven aan de zorgcentrale. De centralis[
handelt de mankementen af via de technische dienst van de woningbouwcorporatie of een aannemer.
In feite geeft de zorgcentrale opdracht tot het opheffen van mankementen. A1 snel blijkt dat de meeste
bewoners opdrachtverstrekking en afspraken daarover liever zelf ter hand nemen. De tussenkomst van
de zorgcentrale biedt hun geen meerwaarde. Inmiddels is de werkwijze dan ook veranderd. Eind 20(kl
handelen de meeste bewoners dergelijke zaken zelfstandig af. Pas op het moment dat men problemen
ondervindt, wordt de zorgcentrale ingeschakeld. Een aantal bewoners heeft bijvoorbeeld aangegeven
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dat zij het mceilijk vinden om me[ de aannemer in contact te treden. Voor deze beperkte groep
bewoners blijft de zorgcentrale de mankementen volledig athandelen.

Ook in de tweede pIlot van VieDome in de Paladijn is inmiddels onder de bewoners onderzoek gedaan
naar het functioneren van VieDome. Hieronder worden de vragen met de meest voorkomende antwoorden
kort weergegeven.

- Heeft VieDome bijgedragen aan een veiliger gevoel voor wat betreft verblijf in uw thuissi[uatie?
Wat betekent dit voor u?

~ Men vind[ het contact met de zorgcentrale erg fijn.
~ Nog niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde van VieDome.
~ Veel mensen vcelen zich veiliger, zeker nu de kinderziektes zijn opgelost.

Heeft VieDome bijgedragen aan uw omgevingsveiligheid? Wat betekent dit voor u?
~ De algemene reactie is dat de camera bij de voordeur en het openen van het slot op afstand

voor meer veiligheid zorgen.

Levert VieDome voor u een bijdrage om in uw huidige huis te blijven wonen? Hoe komt dit tot
uiting?
~ Het merendeel geeft aan dat ze door middel van VieDome langer zelfstandig kunnen blijven

wonen. Dit komt veelal door het contact met de zorgcentrale.
~ Een belangrijk punt hierbij is de bereikbaarheid van winkels in de buurt of de aanwezigheid

van een boodschappendienst.

Heeft u zelf nog ideeën of wensen gekoppeld aan het dienstenpakket van VieDome?
~ Meer camera's in en om de woning
~ Meer trekkoorden in de woning
~ Persoonlijke en huishoudelijke hulp

10.3.2 Cases
Er zijn met betrekking tot het relevan[ieonderzoek twee cases bestudeerd. Omda[ het informeren van en
vooral het communiceren met toekomstige bewoners van essentieel belang zijn, wordt op deze aspecten
ingegaan in de eerste case.

10.3.2.1 Case 1: VieDome in Rundgraafpark
Concrete mogelijkheden voor het relevantieonderzoek worden gevonden in project Rundgraafpark
Veldhoven, een zogenaamd woonzorgcomplex, waar VieDome geïmplementeerd zal worden door
Thuiszorg Eindhoven Kempenstreek en Zorgcentrum Merefelt. Met de verantwoordelijke sleutelpersonen
is uitvoerig overlegd over wat zij zelf als hoofdvraag zien. Dit blijkt het informatie- en
communicatietraject voor het gebruik van VieDome in de praktijk te zijn. Getracht is voor alle actoren een
win-winsituatie te creëren. Op basis van het actieonderzoek kan het projectteam bruikbare, strategische
adviezen ontvangen over introductie en gebruik van diensten en producten van VieDome in
Rundgraafpark. Om goede adviezen te kunnen geven is onderzoek nodig. Promovendus verkrijgt door
onderzoek te doen materiaal voor het relevantieonderzoek in zijn disserta[ietraject. De resultaten uit dit
onderzoek kunnen bovendien als input dienen voor de tweede case: `Eigen huis en Techniek'.
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Rundgraafpark
Eind april 2003 is woningcorporatie Aert Swaens gestart met de bouw van 150 koop- en
huurappartementen in Rundgraafpark678 aan de noordrand van Veldhoven. In het project Rundgraafpark
werkt een aantal zorgaanbieders samen, te weten:

- Thuiszorg Eindhoven-Kempenstreek (TEK)
- Zorgcentrum Merefelt, onderdeel van Stichting Regionale Zorgcen[ra de Kempen (SRZK)
- Loket W(Welzijn) Afdeling Ouderen, voorheen Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven (SWOE)
- De Plaatse, voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio

Eindhoven en de Kempen
- Stichting Geïntegreerde Gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) sector Ouderenzorg

voor het bieden van zorg aan mensen met (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek.

Bestuurlijk is TEK een proces van verregaande samenwerking met Merefelt aangegaan679. In het
`woonzorgcomplex' Rundgraafpark zullen zorgaanbieders (TEK, Merefelt en De Plaatse) gezamenlijk
zorg bieden. Het betreft: 24-uurszorg op indicatie, niet-geïndiceerde zorg (ongeplande zorg) en
alarmering.

Naar verwachting zullen de eerste appartementen maart 2005 worden opgeleverd. De appartementen
hebben een hoog niveau van gebruikskwaliteit, sociale veiligheid en goede inbraakwerende
voorzieningen. Het gaat hierbij onder meer om drempelvrije toegangen, een verhoogde toiletpot, brede
deuren en eenvoudig bedienbare kranen, deurkrukken en ramen. Toegangen, verlichting en het hang- en
slui[werk voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk. Rundgraaf biedt wonen gecombineerd met zorg
en welzijn. Enkele huidige bewoners van Paladijn blijken zich `uit voorzorg' ingeschreven te hebben voor
het project Rundgraafpark.

In het huurdersdeel van het complex bevindt zich, naast 117 huurappartementen, een zorggedeelte van
Merefelt. Merefelt is van plan in Rundgraafpark `herhuisvesting' te realiseren van 18 psychogeria[rische
(PG)-patiënten (begeleidingsbehoeftige, lichtdementerende ouderen zonder verblijfsindicatie) in 3
geclusterde kleinschalige groepswoningen. Er komen in Rundgraafpark ook 14 zorgappartementen voor
mensen die een verblijfsindicatie hebben voor zorg. Daarnaast zijn er in het huurgebouw 2 kamers voor
kortdurend verblijf (bijvoorbeeld voor mensen die uit het ziekenhuis komen, maar niet direct naar huis
kunnen) en een dagactiviteitenruimte ondergebracht. Verder krijg[ ook kinderopvang een plaats in he[
gebouw. In Rundgraafpark zal een huismeester aanwezig zijn, die de bewoners desgewenst kan helpen.

Binnen Rundgraafpark worden ongeveer 40 koopappartementen gebouwd. Het aanbieden van het
VieDome-concept aan de bewoners van de koopappartementen is eind 2004 eenmalig besproken met de
Vereniging van Eigenaren (VvE), die het serviceabonnement van ca. E 25,- per maand te duur vond~o.
Een consequentie hiervan is dat VieDome alleen in het huurdersgedeelte van Rundgraafpark beschikbaar
komt. Dit betekent een streep door de rekening van uitrol van VieDome (het scheelt 40 aansluitingen) en
bovendien hoge kos[en voor particulieren die in een later stadium alsnog over VieDome willen kunnen
beschikken. Als een particulier besluit later VieDome in zijn koopappartement aan te brengen, zal hij als
opdrachtgever zelf de kostenvergelijking maken van op da[ moment beschikbare technologie. Naar
verwachting zal de opmars van draadloze technieken doorzetten op het moment dat de betrouwbaarheid
ervan gegarandeerd is.

6'e Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van VieDome `C'est la Vie', jaargang 2, nr. 6, oktober 2004, p. 4.
6'9 Vanaf 1 januari 2005 heet Thuiszorg Eindhoven Kempenstreek (TEK): ZuidZorg.
vao Deze afwijzing van de VvE is te verklaren. Eenzelfde reactie blijkt in preventieonderzoek. In preventiecampagnes
waarin men het niet-roken propageert door te wijzen op zwaarwegende nadelen in de toekomst (bijvoorbeeld slechte
longen over 30 jaar) blijken mensen ook voor onmiddellijk voordeel (de belonende werking van roken) te kiezen
versus het behalen van lange termijn voordeel (gezondheid) c.q. het vermijden van lange termijn nadeel
(longkanker). Zie ook paragraaf 2.6.2 `De kloof tussen weten en dcen'.

235



Alleen de huurappartementen krijgen dus VieDome, dat bestaat uit:
- een thuispost. Dit is een deurvideosysteem dat de videofoon vervangt, ter verhoging van de

veiligheid van bewoners. De thuispost is in verschillende ruimten aan te sluiten. Zo kan de thuispos[
bij ziekte van de bewoner naast het bed worden opgesteld, waardoor hij of zij kan zien wie er voor
de deur staat.

- brandalarmering
- personenalarmering
- alle gebruikers zijn aangeslo[en op de zorgcentrale, zodat communicatie middels beeld en geluid

mogelijk wordt voor professionele alarmering (via face-to-face contact met de zorgcentrale wordt
zorginvulling gegeven)

- nog te bepalen services (kapper, pedicure, boodschappen en klussen aan huis, opleidingen en
cursussen enz.)

In de drie zorgwoningen worden sensoren aangebracht in buitendeuren om dwaalgedrag tijdig te
signaleren. De bewoners van de zorgwoningen kunnen gebruik maken van nog te bepalen extra
zorgdiensten. Gedacht wordt aan toepassingen voor telemedicine, die ook momenteel reeds binnen
Paladijn mogelijk zijn (voor het bepalen van lichaamswaarden, monitoren van lichaamsfuncties enz.),
aangewld met extra diensten, zoals ondersteuning van de geheugenfunctie, voortkomend uit onder meer
het Zorgprogramma Psychogeriatrische Patiënten (het zogenaamde ZPG-project).

Van informeren naarcommuniceren
De verantwoordelijke zorgmanager van TEK vormt, samen met de projectleider implemen[atie VieDome,
de projectleiding. In een voorbereidend overleg geven beiden aan zo snel mogelijk een `informatietraject'
op te willen starten. Zodra de huurders bekend zijn, wil de projectleiding de gebruikers informeren over
VieDome en hun leren VieDome goed te gebruiken (gesproken wordt over het `inleren van VieDome').
De grootste angst is dat gebruikers van VieDome een verkeerd (en te hoog gespannen)
verwachtingspatroon hebben. Het zal in het Rundgraafpark niet zo zijn dat gebruikers van VieDome maar
op een knop hoeven te drukken om zorg te krijgen (zoals in een verpleeghuis het geval is). Er is volgens
de projectleiding nog veel kwali[atief en met name kwantitatief onderzcek nodig dat het effect van
VieDome aantoont. Er worden door hen verschillende algemene vragen gesteld die op beantwoording
wachten. Voorbeelden hiervan zijn:

- Blijven mensen inderdaad langer thuis wonen?
- Is de thuisomgeving met VieDome een goedkopere omgeving dan een verpleeghuis?
- Stromen mensen die VieDome gebruiken in het verpleeghuis later in? Of stromen zij met dezelfde

indicatie later door?
- Onder welke voorwaarden kunnen mensen met VieDome langer thuis wonen? Welke voorwaarden

worden aan het plannen van de zorg gesteld? Op welke wijze kan de benodigde veiligheid gecreëerd
worden?

De ter beschikking staande periode van oktober 2004 tot maart 2005 (als de appartementen van
Rundgraafpark zullen worden opgeleverd) is kort. Er bestaan nog veel onduidelijkheden, onder meer over:

- gebruikers. Wie zijn de huurders? Wat is hun zorgbehoef[e?
- medewerkers. Hoe raken de medewerkers bekend met VieDome? Er bestaan waarschijnlijk

cultuurverschillen, omdat medewerkers uit verschillende organisaties (TEK, Merefelt, De Plaatse)
afkomstig zijn. Hoe wordt er met cultuurverschillen omgegaan? Welke gezamenlijke werkafspraken
zijn er nodig?

- aanbod. Welke diensten worden er in VieDome aangeboden? Welke diens[en worden er
afgenomen?

- organisa[ie. Hoe gaat het zorgteam eruitzien? Hce gaat het zorgteam diensten leveren?
- gebruik. Hoe gaan gebruikers en medewerkers VieDome in de praktijk gebruiken? Hce word[

VieDome ingepast in het totale wonen-welzijn-zorgconcept?

In de voorbereiding wordt aan de projectleiding meegedeeld dat bij het implemen[eren van ICT in veel
gevallen de techniek tevee] aandacht kr.jgt in verhouding tct commur.icatie. Voorgesteld wordt om in het
hele proces meer nadruk te leggen op `communicatie' dan op `informatie'. Als het `gezamenlijk
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ontwikkelen van een reëel verwachtingspatroon' een van de dcelstellingen is, zou de expertise van de
`ervaren gebruikers' in de proefprojecten en van ervaren medewerkers (van zorgcentrale en
verzorgendenwerpleegkundigen) ingezet kunnen worden. Algemene leerprincipes zijn goed bruikbaar.
Zie ook de eerder gencemde leerprincipes die SeniorWeb hanteert: learning by doing, leaming step by
step en peer-learning (significant other). Op he[ hoofdkantoor van de thuiszorg kan voor de huurders een
demo verzorgd worden. Ervaren gebruikers en nieuwe gebruikers kunnen gezamenlijk in focusgroepen
reflecteren over de betekenis van VieDome in Rundgraafpark. Het is verder een goede zaak om
keuzemogelijkheden te bieden. Belangrijk is dat er ruimte voor uitbreiding en verbetering bestaat, in
plaats van dat alle functies die VieDome levert van tevoren vaststaan. Bij instructie en communicatie kan
de huismeester van Rundgraafpark ingeschakeld worden. De voorbereidende fase wordt afgesloten met de
afspraak dat de projectleiding op basis van de hierboven geformuleerde uitgangspunten een actieplan voor
het communicatietraject opstelt en bijeenkomsten met de tcekoms[ige gebruikers belegt.

Zorgteam
Merefelt werkt samen met TEK binnen project Rundgraafpark aan extramuralisering. Er zal een zorgteam
worden samengesteld, bestaande uit medewerkers van Merefelt (16 fte) en medewerkers van TEK. Het
team wordt vanuit Merefelt samengesteld volgens het principe `mens volgt werk'. Het zorgteam krijgt
taken in:

- dagverzorging PG; dagactiveringscentrum voor cliën[en van binnen en buiten Rundgraafpark
- 3 zorgwoningen
- 14 zorgappartementen

In de voorbereidende fase is nog niet bekend hoeveel zorg de huurders zullen vragen. De aanstelling van
de leidinggevende van het zorgteam (dat zal gaan functioneren als `zelfsturend' team) zal rond januari
2005 plaatsvinden als de indicatiestellingen van de huurders bekend zijn.

Voor Rundgraafpark is door Merefelt en TEK gezamenlijk een zorgvisie geschreven.
Belangrijke aandachtspunten zijn:

- De cliënt word[ benaderd als een uniek individu en wordt respectvol bejegend.
- De vraag staat centraaL Medewerker en cliënt bepalen gezamenlijk hoe de zorg eruit zal zien.
- Samenwerkende organisaties gaan zorg en diens[en leveren op de plaats die de cliënt wil.
- De sociale omgeving van de cliënt wordt zoveel mogelijk intact gehouden als de cliënt dit wenst.
- Privacy van de cliënt.
- Autonomie van de zorgvrager; de cliënt wil zelf richting of invulling geven aan zijn of haar leven.

Kosten, inkomsten en besparingen
Het project Rundgraafpark betreft een gezamenlijke kos[enplaats (dat wil zeggen dat inkomsten en
uitgaven worden gedeeld). Over kosten en mogelijke besparing zijn weinig gegevens bekend, waardoor
he[ moeilijk is vooraf een onderbouwde business case te maken.

~nkomsten
Tijdens haar introductie van VieDome op de IWZ-kenniscirkel ICT in Wonen en Zorg informeert Van
Genugten~~ de deelnemers over de financiën.

- Er word[ getracht een afspraak te maken met het zorgkan[oor voor Rundgraafpark. Aan het
zorgkantoor wordt voor 60 bewoners met een zorgindicatie verzorging of verpleging een bijdrage
gevraagd in de investeringskosten van E 2.270,- per jaar, gedurende 10 jaar. Dit is een totaalbedrag
van E 1.362.000,-.

- In Rundgraafpark is begonnen met het huurdersgedeelte. VieDome gaat in 113 huurappartementen
van Rundgraaafpark E 25,- aan servicekosten per maand per appartement in rekening brengen. Deze
inkomsten zijn niet geheel kostendekkend. Er is geen sprake van gedwongen winkelnering, omdat
men in principe vrij is diensten van een andere zorgaanbieder dan TEK af te nemen.

~~ Van Genugten, J. VieDome IWZ-kenniscirkel ICT in Wonen en Zorg. Utrecht, d.d. 25 november 2004.
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Met zorgverzekeraarizorgkantoor wordt gesproken over een vergcedingsysteem om contact van een
cliënt met een verpleeghuisindicatie met de zorgcentrale te laten gelden als face-[o-face contact,
zodat hiervoor de bijbehorende vergoeding in rekening gebracht kan worden (streefdatum is 1
januari 2005)~~.
Verbindingskosten worden aan SIMAC afgedragen.

Proces
De introductie en het gebruik van diensten en producten van VieDome in Rundgraafpark kunnen niet
gezien worden als een eenmalige gebeurtenis. Er is, zowel voor huurders en medewerkers als voor de
organisatie, sprake van een proces dat bestaat uit verschillende fasen, te we[en:

- kennismaking: gebruikers maken kennis met de mogelijkheden van VieDome.
- bewustwording: gebruikers worden zich bewust van de rol en betekenis van VieDome.
- gewenning: gebtvikers geven producten en diensten van VieDome een plaats in het ]even van

alledag.

Communicatietraject
In samenwerking met de projectleiding van ZuidZorg wordt het communicatietraject om VieDome bij de
toekomstige bewoners van Rundgraafpark te introduceren in de maanden november en december 2004
voorbereid. De geleerde lessen vanuit het vooronderzoek zijn daarbij als input genomen.
De projectleiding, in samenwerking met een afgevaardigde van woningcorporatie Aert Swaens en een
persoon van Merefelt, organiseert vervolgens begin 2005 acht kennismakingsbijeenkomsten voor groepen
van ca. twintig toekomstige bewoners. De bewoners van de zorgappartementen van Merefelt zijn daarbij
apart benaderd.

Het kennismakingsprogramma bestaat uit drie onderdelen:
- Informatie over de basisdiensten VieDome en de servicekosten. Er wordt gestart met he[ aanbieden

van drie functies: zorgalarmering, brandpreventie en centrale deuropening. Meer mogelijkheden
zullen worden aangeboden als de prijs van de overige diensten is vastgesteld. In de servicekosten
wordt een vergoeding van E 25,- per maand in rekening gebracht.

- Livedemonstratie via contac[ met de proefwoning in Waalre. Duidelijk wordt wat een `thuispost' is
en wa[ het `contact met de zorgcentrale' betekent.

- Gedachtewisseling met ervaringsdeskundigen van proefprojecten.
Tijdens de bijeenkomst is een informatiepakket over `PuntExtra' (Ledenservice ZuidZorg) uitgedeeld,
inclusief een inschrijfformulier. Leden kunnen gratis gebruikmaken van bemiddeling door de zorgcentrale
voor pedicure, het verrichten van klusjes aan huis, enz. Op de aangeboden cursussen ontvangen leden
korting.

Evaluatie
In de evaluatie na afloop concludeert de projecdeiding dat de gezamenlijke voorbereiding van de
bijeenkomsten haar vruchten heeft afgeworpen. De bijeenkomsten duren ca. 1 uur en zijn steeds in een
on[spannen sfeer verlopen. Het belangrijkste pluspunt (`claim', in de woorden van Goedee, dat wil zeggen
`gunstige uiting') is dat er duidelijkheid geschapen is over de aangeboden en nog aan te bieden diensten
van VieDome. Ook is het alle toekomstige huurders helder hoe VieDome te gebruiken is. Omdat er vaak
mantelzorgers en kinderen (bijvoorbeeld als chauffeudbegeleider van hun ouders) meegekomen zijn, is de
totale opkomst hoger dan verwachL Per bijeenkomst zijn er ruim dertig belangstellenden. Eén
bijeenkomst sprong er met een bezoekersaantal van veertig deelnemers bovenuit.

~Z De afspraak dat screen-to-screen con[act op dezelfde manier door zorgveaekeraartfinancier Amicon aan
zorgleverancier Sensire wordt vergoed als face-to-face contact is bij CamCare voorafgaand aan de pilot gemaakt.
Voor CamCare betekent dit een kritische succesfactor, waardoor - vooruitlopend op nieuwe regelgeving door het
College Tarieven Gezondheidszorg (COTG) - de ontwikkeling van CamCare gerealiseerd kon worden. In het geval
van VieDome wil ZuidZorg ook in aanmerking komen voor vergoeding van zorg op afstand via een tweewegbeeld-
geluidsverbinding over breedbandinternet.
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De bewoners van Rungraafpark blijken vitaal te zijn, de zorgbehoefte is laag. Er zijn onder de 55-plussers
onder meer enkele slechtzienden en mensen die een rolstoel gebruiken. Veel toekomstige bewoners zijn
nog niet gepensioneerd. De zorgbehoefte is vertaa]d in fte's.

- Voor de bewoners van de 8 zorgappartementen is 3 uur huishoudelijke verzorging per week nodig,
exclusief dagelijkse zorg.

- Voor de bewoners van de overige woningen gaat het om ca. 60 uur huishoudelijke verzorging per
week.

Toekomstige gebruikers van VieDome vinden het geen probleem dat in pilotprojecten (in Aalst-Waalre en
in de Paladijn) extra diensten zijn aangeboden. Integendeel, op deze manier wordt een blik in de toekomst
geworpen. Voorlopig beoordelen bewoners het basispakket als voldcende. Men wil eerst verhuizen en dan
verder zien. Uitbreiding van diensten kan volgens de projectleiding pas plaatsvinden als de organisatie
hiervan rond is. Het aanbrengen van een trekkoord voor alatmering bijvoorbeeld is geen probleem. Maar
bij wie moe[ je deze voorziening aanvragen? Wie regelt de installatie? Hoe geschiedt de facturering?
Enzovoort.
De drempel om vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen blijkt laag te zijn. Dit programmaonderdeel
wordt zeer positief ontvangen. De ervaringsdeskundigen benadrukken het gebruikersgemak in eenvoudig
Nederlands: "VieDome is makkelijker dan mijn afstandsbediening." Ook geven zij - vanuit de praktijk -
aan, zich in huis `prettiger' te voelen. Er worden enkele vragen gesteld, met name over de betekenis van
VieDome voor het leven van alledag.

Als `concern' noemt de projectleiding: inteme afstemming van de activiteiten. Er is meer cobrdinatie
nodig tussen bij VieDome betrokken partijen (Stuurgroep, Projectgroep Rundgraafpazk, Werkgroepen
pilots, Werkgroep zorg), onder meer over de geboden start- en uitbreidingsmogelijkheden en over de
wijze van zorgopvolging. Er is behoefte aan unifornvteit in de implementatie van VieDome op de
verschillende (huidige en [oekomstige) locaties. De Stuurgroep besluit hierop een draaiboek op te stellen
om te voorkomen dat er verschillende informatiestromen ontstaan. Het draaiboek zal een handvat bieden
aan de zorgverantwoordelijke locatiemanagers en voor meer interne afstemming van activiteiten kunnen
zorgen. Een tweede concem is van externe aard. Het is belangrijk voor ZuidZorg om goede contacten te
onderhouden met huidige en toekomstige partners van het relatienetwerk. Een voor ZuidZorg relevante
partner is de gemeente Veldhoven, die in het kader van de tcekomstige Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) de regiefunctie gaat bekleden. Als de enkelvoudige huishoudelijke hulp uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgaat naar de WMO, volgen er voor ZuidZorg
contractbesprekingen met de gemeente Veldhoven over de hoogte van de vergoeding voor huishoudelijke
hulp. De bij de invoering van de WMO betrokken gemeenteambtenaren onimcet de projecileiding van
VieDome onder meer in de Werkgroep Welzijn Rundgraafpark. Dit is een illustratie van een
meerpartijensamenwerking die deels wordt aangegaan om het relatienetwerk te onderhouden met
interdependente actoren.

Gewenste welzijnsvoorzieningen en servicediensten
Er is door Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven Eindhoven (SWOVE) en Merefelt een enquête gehouden
onder de bewoners van Rundgraafpark over de vraag aan welke welzijns- en servicediensten toekomstige
bewoners behoefte hebben. Eind maart 2005 geven Van de Hove en Coppens683 in de Werkgroep welzijn
Rundgraafpark informatie over de resul[aten. Er zijn 164 adressen aangeschreven en 146 ingewlde
formulieren terugontvangen. Dit betekent een response van bijna 90qo. Omdat niet alle respondenten op
dezelfde wijze de vragen hebben ingevuld, blijkt het niet mogelijk om scores in percentages uit te
drukken. Wel kunnen de vijfhoogst scorende items worden aangegeven.

~3 Mevrouw M. van de Hove (beleidsmedewerker Merefelt) en de heer T. Coppens (directeur SWOVE) zetten voor
de Werkgoep welzijn Rundgraafpark de resultaten van de enquête om in een top-5 welzijnsdienstenlservicediensten,
met een bijhorende actiepuntenlijst.
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He[ behoefteonderzoek levert een top-5 van welzijnsvoorzieningen op:
- TPG-brievenbus
- bankfaciliteiten, met name pinautomaat
- groenfaciliteiten, met name zitbanken en jeu de boulesbaan
- horecafacili[eit, met name Grand-Café
- Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)

Ook wordt op basis van de ingevulde enquête een top-5 van servicediensten samengesteld:
- (gezamenlijke) organisatie van sociaal-culturele activiteiten
- informatievoorziening, met name op het gebied van welzijn, wonen en zorg
- bibliotheekservice
- boodschappenservice en klussendienst
- huishoudelijke hulp (met indicatie door zorgteam, zonder indicatie via particuliere bureaus)

Door de Werkgrcep welzijn Rundgraafpark wordt onderzocht of een aantal van de gewenste welzijns- en
servicediensten te koppelen is aan PuntExtra, Ledenservice ZuidZorg. Ook de inzet bij de uitvoering van
vrijwilligers en een huismeester zal bekeken worden.

Vervolgstappen
De projectleiding verwacht dat een eerste vervolgstap uitbreiding van de techniek van zorgalarmering zou
kunnen zijn (bijvoorbeeld het aanbrengen van een trekkoord in appaRemen[en). Ook het installeren van
een zogenaamde `welzijnsknop' wordt overwogen. Er wordt met de bewoners afgesproken dat zij voor
een bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor 10.00 uur) op de welzijnsknoplaliveknop moeten drukken. Door voor
10 uur 's morgens op de knop te drukken, kunnen bewoners op eenvoudige wijze een teken van leven
geven. Als zij dat niet doen, wordt er vanuit de zorgcentrale contac[ gezocht met de bewoners en gaat er
indien nodig iemand langs. Dit wordt in principe niet met vrijwilligers geregeld. Overwogen wordt of het
wenselijk en mogelijk is om vrijwilligers in te zetten bij de GoedemorgenlGoedenavondservice. De
welzijnsknop zou in de plaats kunnen komen van de GoedemorgenlGoedenavondservice als goedkoper
altematief. Inbraakalarmering wordt door de projectleiding niet als uitbreiding verwacht, omdat alle
appartementen reeds voorzien zijn van het politiekeutmerk veilig wonen.

Er bestaan plannen om - onder leiding van Stuurgroep VieDome - twee onderzoeken [e laten plaatsvinden.
- In het eerste onderzoek zal Prismant opdracht krijgen een 0-meting in Rundgraafpark uit te voeren

en implementatie van VieDome te monitoren.
- Een belangrijk doel van het tweede onderzoek is onder meer het opstellen van een

kosteneffectrapportage. Deze studie wordt door de Landelijke Vereniging Thuiszorg (LVT)
gesubsidieerd.

10.3.2.2 Case 2: Eigen huis en techniek

Achtergrond
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Moderne technieken kunnen daarbij helpen. In
het literatuuronderzoek en ook in de bestudeerde pilots blijkt da[ in veel domoticaprojecten
`aanbodgericht' wordt gewerkt, waardoor het daadwerkelijke gebruik van ICT-[oepassingen in de woning
of woonomgeving vaak tegenvalt~. Het is daarom van belang aan te sluiten bij de betekenis die
zelfstandig wonen voor mensen heeft en vervolgens te bepalen wèlke modeme [echnieken senioren en
mensen met specifieke beperkingen nodig hebben om langer zelfstandig wonen te ondersteunen. Ten
slotte kan de vraag beantwoord worden aan welke gebruikersvoorwaarden mcet worden voldaan om de
modeme technieken te kunnen gebruiken. Er zijn enerzijds algemene voorwaarden nodig die voor elke
doelgrcep gelden, anderzijds vragen specifieke doelgroepen om maatwerk. De variabele `leeftijd' speelt
waarschijnlijk een belangrijke rol binnen de groep senioren. Een tachtigjarige zal andere eisen s[ellen dan

~ Zie onder meer de klachten van bewoners van Rundgraafpazk in Veldhoven over het slecht functioneren van
VieDome en het systeem van klimaatbeheersing in het Eindhovens Dagblad, d.d. 20 augustus 2005.
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iemand van 56 jaar. In mindere mate speelt leeftijd een rol bij mensen met beperkingen, maar ook binnen
deze grcep zullen de eisen verschillen. Bovendien speelt de aard van de beperking een rol. Mensen met
een lichamelijke beperking die zelfstandig willen wonen s[ellen aan moderne technieken andere
functionele eisen dan mensen met een verstandelijke beperking.
Het valt buiten het onderwerp van deze dissertatie, maar Van Biene werkt in haar actieondetzoek nieuwe,
relevante leer- en werkvormen uit om het proces van zorgvernieuwing te ondersteunen, voor zowel
mensen met een verstandelijke beperking als professionals. Het zogenaamde ` wederkerig leren' biedt
perspectief voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij onder meer het
zelfstandig wonen en wel in de directe leefomgeving van hun eigen woning. Mensen met een
verstandelijke beperking - of volgens Van Biene beter gezegd: `mensen me[ verborgen competentie' -
blijken heel gced in staat tot leren in een concrete sociale context. De situationele inbedding van het
leerproces is essentieel. Van Biene685 stelt: "Voor hun maatschappelijke (re)integratie is het van belang
hen te activeren in zelfbepaling. Daarvoor is het nodig dat zij hun sterke kanten blijven gebruiken,
ondersteuning krijgen bij het scheppen van notmale leefomstandigheden en dat ze zich blijven
ontwikkelen. Permanent leren is nodig om zich als burger duurzaam staande te kunnen houden in een
leefomgeving en samenleving die voordurend veranderen."
In feite kan binnen de eigen woningomgeving aan de drie voorwaarden uit het Triade-model worden
voldaan die Poiesz~ stelt aan het bevorderen van gewenst gedrag: motivatie, capaciteit en gelegenheid.
Mensen met een beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke of een geestelijke beperking ui[en vaak de wens
om zelfstandig te wonen (hebben een hoge motivatie), zijn vaak zelf zeer goed in staat tot zelfstandig
wonen ( ofkunnen de daarvoor benodigde capaciteiten ontwikkelen) en creëren in veel gevallen hun eigen
omstandigheden (gelegenheicl) om zelfstandig te wonen.

lnitiatief
Vier organisaties werken in het najaar van 2004 samen om een project op te zetten ge[iteld `Eigen huis en
techniek. Zelfstandig wonen in relatie tot moderne technieken binnen het model van Woonservicezones
Eindhoven'. De initiatiefnemers zijn:

- Overleg van Ouderenorganisaties (OVO) te Eindhoven
- Platfotm Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE), in samenwerking met de
- GGD Eindhoven

Aan Vermeulen wordt gevraagd het gehele traject van `projectidee tot projectresultaat' te begeleiden. Het
betreft een actieonderzoek op het gebied van zelfstandig wonen, met behulp van moderne technieken,
door diverse groepen gebruikers. Voor opzet en uitvoering van het project vragen OVO en PGE in het
kader van integraal ouderenbeleid subsidie aan bij de provincie Noord-Brabant. Onders[aande gegevens
zijn overgenomen uit de projectbeschrijving voor de subsidieaanvraag, d.d. 29 september 2004.

Woonservice Eindhoven
In de Regiegroep Woonservicezones Eindhoven werken zorgaanbieders, gemeente, provincie en
zorgvragers samen aan de verbetering van wonen, zorg en welzijn. Er zijn op vier domeinen (woning,
woonomgeving, welbevinden en zorg) actieprogramma's vastgesteld binnen drie pilotzones. De inbreng
van moderne technieken is benoemd tot stedelijk programmapunt. Deze programmapunten liggen langs
de verschillende actieprogramma's en zijn als volgt geformuleerd:

- GecoÓrdineerde gemeentelijke inzet op het le thema Wonen met zorg en
- Conferentie `ICT á Woonservice', d.d. 8 oktober 2004.

Binnen het model van woonservicezones Eindhoven staat de mens cen[raal. De gebruiker wordt vanaf het
begin betrokken bij het realiseren van het projectdoel. De hoofdvraag is welke ICT-services~~ nodig zijn

~s Biene, M. van (2005, p. 15).
~6 Poiesz, T. (1999, p. 17).
~~ Vanuit een servicepunt kunnen diverse services geleverd worden. Een gced voorbeeld van een dergelijke service
is de `GSM-deurbel' in combinatie met een vanuit het servicepunt op afstand te openen elektronisch voordeurslot.
Thuiszorgorganisaties worden hierdoor in staat gesteld om deuren van cliënten op afstand te beheren. De procedure
is als volgt. Als een bewoner de zorgcentrale alarmeert, stuurt de cenVale hulp. De hulpverleners gaan direct naar de
woning. Vanuit de zorgcentrale wordt de GSM-deurbel geactiveerd. Als hulp bij de woning arriveert, belt deze aan
en krijgt verbinding met de zorgcentrale. Na registratie wordt de woningvoordeur vanuit de cenvale geopend.
Vanzelfsprekend is een dergelijke vorm van integratie van elektronische sloten, toegangscontrole en
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om het zelfstandig wonen te faciliteren. Bij beantwoording kan de `menukaart met moderne technieken'
als instrument worden ingezet. In de praktijk blijken modetne technieken vaak niet of veel minder
gebruikt dan van tevoren werd verwacht. Een belangrijke deelvraag is dan ook aan welke voorwaarden
mcet zijn voldaan om de modeme technieken te gebruiken.

Model Woonservicezones Eindhoven

Woning Welbevinden

Woonomgeving Zorg

Projectdoel
Het voor groepen gebruikers ( senioren en mensen met specifieke beperkingen) bepalen van kansrijke
ICT-services die nodig zijn om zelfstandig te wonen en de voorwaarden om deze moderne technieken te
gebruiken.

Doelgroepen
~ Senioren zonder specifieke beperkingen in drie leeftijdsgroepen:

- 55-ó5jaar
- 66-75jaar
- 75f jaar

~ Uit de indeling van Willems~~ worden de volgende groepen mensen met specifieke beperkingen
geselecteerd:

- lichamelijke beperkingen (PGE richt zich op `mensen met een functiebeperking' en
chronisch zieken)

- verstandelijke beperkingen
- dementie (deze groep wordt niet door Willems genoemd, maar vormt in Noord-Brabant

een jaarlijks met 2qo groeiende groep)

~ Er zullen vier focusgroepen worden georganiseerd: een bijeenkomst voor senioren zonder
beperkingen (55-65; 66-75 en 75f) en drie voor mensen met specifieke beperkingen (LG, VG en
dementie).

Een ICT-service wordt 'kansrijk' bevonden wanneer aan zoveel mogelijk van onderstaande criteria wordt
voldaan:

- er bij een te onderscheiden doelgroep behoefte aan is
- de service Toegankelijk is, Gebruiksvriendelijk word[ aangeboden en Vraaggericht ontwikkeld is

(de door Vermeulen gencemde zogenaamde `TGV'-factoren~9)

personenalarmering ook in een woonzorgcenwm mogelijk. Een demofilm van de firma Waleli is te bekijken op:
httpalwww. waleli.contrcontendGSM-deurbelinZorg.wmv.
Voor schriftelijke informatie zie: http:llwww.waleli.comlcontenUSleutellozeolo20zorg.pdf.óss Willems, C. (2001)
689 Vermeulen, J.
Kwaliteitscriteria voor een sociale kaart op internet. Deel I(onderzoek vanuit de literatuur), deel II (onderzoek
vanuit gebruikerspanels) en deel [II (onderzoek resulterend in een gevalideerde lijst met kwaliteitscriteria).
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- de service betaa]baar is
- er betalingsbereidheid is
- er een partij is die de ICT-service wil leveren

`Voorwaarden' zijn op een aantal gebieden te onderscheiden:
- financiële voorwaarden
- technische voorwaarden
- organisatorische voorwaazden
- gebruikersvoorwaarden.

In dit project staan met name de gebruikersvoorwaarden centraal.

Beoogd resultaat
Het project levert een handreiking op waarin voor senioren en voor mensen met specifieke beperkingen
drie onderdelen - vraaggericht - staan uitgewerkt:

- basispakketten voor diverse gebruikersgrcepen op het gebied van zelfstandig wonen met behulp van
moderne technieken

- plan van eisen, inclusief voorwaarden om deze moderne technieken te gebruiken
- kansrijke IC'T-services om zelfstandig wonen te ondersteunen

Voorgestelde werkwijze
Gekozen is voor een waarderende, actiegerichte, interac[ieve werkwijze. Gedurende het hele project zijn
senioren en mensen met specifieke beperkingen actief betrokken in het betekenis geven van de resultaten.
Op deze manier wordt draagvlak verkregen voor acceptatie van moderne technieken en het gezamenlijk
ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Op basis van de resultaten uit de voorbereidende fase en
gesprekken me[ sleutelpersonen zijn focusgroepen samengesteld. Deelnemers aan de sessies worden via
deze sleutelpersonen uitgenodigd (zie bijlage 4) om vanuit verschillende invalshoeken in te zoomen op
specifieke thema's in relatie tot zelfstandig wonen, moderne technieken en de gebruikersvoorwaarden. De
resultaten van deze bijeenkomsten zullen worden teruggekoppeld in een feedbacksessie.

Uitvoering
Medio april 2005 start de uitvoering van het project door contact op te nemen met relevante
sleutelfiguren, allen `actie-eigenaar' binnen woonservicezones Eindhoven, om de
focusgroepbijeenkoms[en voor te bereiden. Gezamenlijk worden omgevingsveranderingen waarvoor de
betreffende organisatie staat, in kaart gebracht. Er wordt nagegaan op welke wijze het project kan
aansluiten bij een voor de betreffende gebruikersgrcep levende vraagstelling.

Een aantalrelevante ontwikkelingen in de sectoren volgens de sleutelpersonen:
- De wens om zelfstandig te wonen staat volgens de geïnterviewde sleutelfiguren bovenaan bij zowel

mensen zonder als mensen met beperking.
- Er vindt een verandering plaats in woonwensen, zonder dat zorgleveranciers met hun verouderde

gebouwen(complexen) hieraan volledig tegemoet kunnen komen. Voor mensen met een
lichamelijke beperking zijn in Eindhoven een klein aan[al Fokuswoningen gebouwd, waar ADL-
assistentie op afrcep beschikbaar is. Ook cliënten van De Plaatse kiezen steeds vaker voor
individueel wonen. Als gevolg hiervan is er een grote behcefte aan individuele appartementen.
Gezinsvervangende huizen kunnen worden verbouwd. Daarnaast komen, in samenwerking met
woningcorporaties, individuele woningen voor cliënten op de woonmarkt vrij. Voor dementerenden
is er behoefte aan kleinschalig groepswonen, waarin op de belevingswereld van de bewoner
gerichte zorg centraal staat (de zogenaamde `belevingsgerichte zorg').

- De intensiteit van de vragen van (zelfstandig wonende) cliënten neemt toe. Anderzijds is er krapte
op de arbeidsmarkt en zijn de financiële middelen begrensd. Zorgleveranciers zullen hun
ondersteuning anders gaan inrichten door te streven naar meer zelfstandig wonen in de wijk en het

Onderzcek en aanbevelingen zijn gericht op kwaliteitsverbetering van www.zorgwelbrabant.nl. Het onderzcek,
waarin nauw werd samengewerkt met de vakgroep Bestuurlijke Informatiekunde van de Universiteit van Tilburg,
vond plaats in de periode 2001-2003.
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wonen in kleinschalige groepswoningen. Daarbij wordt continue aanwezigheid van personeel
geleidelijk vervangen door `aanwezigheid op afstand'. Da[ gebeurt op meer plaatsen in Nederland.
Een enkele maal wordt deze vervanging in een prestatiecriterium bencemd. Ter illustratie:
Ulandenb~, een met De Plaatse vergelijkbare zorgleverancier in Amsterdam, streeft er concreet naar
om cliënten met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen met Z uur aanwezigheid van
hulpverleners per dag en domotica zelfstandig te ]aten zijn.
De geïnterviewde sleutelpersonen geven onafhankelijk van elkaar aan dat het gezamenlijk
ontwikkelde actieprogramma woonservice Eindhoven uitstekende kansen biedt voor inzet van
domoticatoepassingen ter ondersteuning van bewoners en professionele en niet-professionele
hulpverleners in de woning en woonomgeving.

Bij welke vraagstelling kan de focusgroep aansluiten?
- Ouderen~91. Welke behoefte aan moderne technieken om het zelfstandig wonen te ondersteunen

hebben ouderen zonder specifieke beperkingen in de leeftijdscategorie 55-64 jaar, 66-75 jaar en 75t
jaar? Hierbij kunnen wij de ontwikkelde menukaart gebruiken en rekening houden met de
conclusies ui[ het vooronderzoek.

o Het onder de aandacht brengen van moderne technieken lukt beter in de si[uatie waarin
ouderen daadwerkelijk voor het keuzemoment staan om moderne technieken in te
schakelen (als er sprake is van een `noodzaak').

o Het reflecteren over moderne technieken lukt beter in een `stimulerende omgeving'
waarin de moderne technieken kunnen worden gedemonstreerd.

Mensen met een lichamelijke beperking692. Welke behoefte aan modeme technieken om het
zelfstandig wonen te ondersteunen hebben mensen met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte? De voorbereidingsgroep wil de foeusbijeenkomst op de doelgroep van PGE richten en ook
aandacht besteden aan de chronisch zieken.

- Mensen met een verstandelijke beperking693. Welke behoefte aan moderne technieken om het
zelfstandig wonen te ondersteunen hebben mensen met een verstandelijke beperking? De te
organiseren focusgroep zou aan kunnen slui[en bij De Plaatse, waar het contact van buitenlocaties in
Eindhoven met het woonbegeleidingscentrum in Duizel verloopt via een spreek-luisterverbinding.
Voordelen zijn: goedkoop, betrouwbaar, cliënt houdt de regie door zelf contact op te nemen of
toestemming te geven voor het leggen van een luisterverbinding enz. Een spreek-luisterverbinding
kent ook beperkingen. Omdat cliënt en medewerker elkaar niet zien, is interpretatie van de situatie
vaak moeilijk. Dit speelt met name bij cliënten die niet of onduidelijk spreken enlof gebruikmaken
van overgezonden teksten (bijvoorbeeld sms-berichten als: `Ik ben ziek'). Als het `vertrouwde
gezicht' van de ander zichtbaar is, verloopt enerzijds de communicatie eenvoudiger en is anderzijds
de situatie beter in te schatten. Een medewerker kan de vraag van de cliënt direct beantwoorden of
afhandeling uitstellen, afspreken een oogje in het zeil te houden (bijvoorbeeld in het geval van
epileptische aanvallen 's nachts), besluiten naar de cliënt toe te gaan omdat van een noodsituatie
sprake is enz. Uitbouw van een spreek-luister- naar een beeld-spraakverbinding voorziet in een
grote behoefte. In de wijk Tongelre woont een aantal oudere cliënten zelfstandig. In deze woningen
zijn reeds leidingen gelegd en kan domotica relatief eenvoudig aangebracht worden. In een
focusgrcep zou in samenspraak met ervaren en nieuwe gebruikers ingezoomd kunnen worden op
mogelijkheden, voorwaarden, te ondernemen acties enz. Door de sleutelpersoon van De Plaatse
wordt voorgesteld in de focusgroepbijeenkomst enkele professionals ui[ te nodigen.

6~ Smart Homes (2005, p. 3).
691 Informatie op basis van het vooronderzcek, d.d. 13 en I S september 2004, waaraan de heren Jacques van der
Meer, Piet Tiebax (OVO) en Jos Dankers (PGE) deelnamen.
6~ Informatie van mevrouw Elise Sieben, Triocen. Naar haar mening zijn de elkaar overlappende doelgroepen
`chronisch ziek' en `mensen met een beperking' moeilijk te scheiden. Ook het PGE richt zich op beide doelgroepen.
693 Informatie van de heer Frans van der Velden, Stichting De Plaatse.
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Mensen met dementieb~. Welke behoefte aan modeme technieken om het zelfstandig wonen te
ondersteunen hebben mensen met dementie? De te organiseren focusgroep zou aan kunnen sluiten
bij Residentie Zanderije, waar 84 koop- en huurappartementen beschikbaar komen. Medio 2005 zijn
er 14 bewoond. In Residentie Zanderije is sprake van het volledig scheiden van wonen en zorg. Ue
appartementen bevatten domotica. Vanuit Ekelhof wordt zorg thuis geleverd. Bij een aantal
bewoners is sprake van een averechts effect. De vraag is dan ook: Welke domotica is hanteerbaar in
de eigen leefsituatie van de cliënt? Zijn er aanpassingen nodig? Aan welke voorwaarden moet
voldaan worden? Door de sleutelpersoon wordt voorgesteld voor de focusgrcepbijeenkomst een
zelfstandig wonende cliënt met een PG-indicatie en zorgindicatie uit te nodigen, naast een
mantelzorger en een professionele hulpverlener.

Vraagstelling in de focusgroepen
Onderzcekers organiseren samen met de betreffende sleutelpersoon vier focusgroepen (voor ouderen,
mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met
dementie). Onze focus is: gezamenlijk nadenken over zelfstandig wonen in een wijk binnen een
woonservicezone en over de mogelijkheden voor ondersteuning met behulp van domotica en een beeld-
spraakverbinding met een servicepunt.

Aanpak
- Locatie: focusgroepbijeenkoms[en en feedbacksessie vinden plaats op Woonzorgcentrum De Horst,

Eindhoven. Gastheer is de heer Mart van den Schoor namens De Vitalis Zorg Groep.
- Duur: ca. 2 uur, 's morgens van 10.00-12.00 uur en 's middags van 14.00-16.00 uur.
- Deelnemers worden in overleg met sleutelpersonen geselecteerd en uitgenodigd.
- Vitalis participeert eind mei 2005 in een pilot met 15 proefpersonen die een beeld-spraakverbinding

krijgen vanuit hun woning naar de centralist van het zorgkruispunt Kronehcef. Vanaf inedio juni
zijn de eers[e gebruikservaringen bekend. Het programma s[art met een demonstratie695 van een
beeld-spraakverbinding van een bewoner van een appartement met de centralist. Deze demo komt
tcevallig één dag vbór de focusgroepbijeenkoms[en op televisie.

- Planning:
0 4 focusgrcepbijeenkomsten op maandag 13 en dinsdag 14 juni 2005
0 1 feedbackbijeenkomst op dinsdag 21 juni 2005

- Factoren waarmee rekening gehouden is bij het samenstellen van de focusgroepen;
o Visie van betreffende sleutelpersoon die gevraagd wordt om deelnemers uit te nodigen.
o Mensen uit diverse leefsituaties, allen zelfstandig wonend. De cliënten van Triocen

wonen in een woonvorm die `fokuswoning' wordt gencemd. Om deze reden vallen drie
deelnemers die worden voorgesteld door Triocen af 6~.

o Mensen uit het woonservicegebied Oud-Wcensel, waar in de toekomst vanuit
wijkknooppunt Kronehcef (met serviceflats en verzorgingscentrum De Horst) diensten
geleverd gaan worden.

o Mensen met en zonder ervaring met domotica en beeld-spraakverbinding.
o Zorgverlener (professional) enlof mantelzorger (informele zorg).

- Voor de feedbacksessie worden uitgenodigd:
o alle sleutelpersonen die betrokken waren bij de voorbereiding van de

focusgrcepbijeenkomsten

6~` Infomiatie van mevrouw Henny van den Eijnden, Tradinova.
~5 In WZC Kronehoef-De Horst wordt geëxperimenteerd met een demo-opstelling van een beeld-spraakverbinding.
Kronehcef-De Horst zou in woonservicezone Oud-Woensel kunnen fungeren als servicepunt. In een televisieopname
van Omroep Brabant, d.d. 12 juni 2005, demonstreert de eenentachtigjarige heer A. van Oorschot de beeld-
spraakverbinding. Deze demo wordt in de focusgroepen getoond. Mensen kunnen zich bij `domotica' moeilijk iets
voorstellen. Een demonstratie en uitleg door een ervaringsdeskundige zullen veel duidelijk maken.
~ Na afloop van het project worden er medio augustus 2005 in samenwerking met sleutelpersoon Elise Sieben
alsnog een focusgrcepbijeenkomst en een feedbacksessie gehouden met de cliënten van Triocen. Zie voor de
rapportage: Vermeulen, J. (2005).
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o de heer Jack van der Bent, woningcorporatie Domein, tevens actie-eigenaar van het
onderdeel wonen - ICT in het actieprogramma van Woonservicezones Eindhoven

o de heer Pasqual Brcere, Smart Homes, tevens projectleider FeelSafe ( beeld-
spraakverbinding)

o de heer Mart van den Schoor, Vitalis Zorg Groep, tevens gastheer
Van de focusgrcepbijeenkomsten is een verslag gemaakt met algemene conclusies over de
vraagstukken, dat in een feedbackbijeenkomst wordt besproken en vervolgens aan alle respondenten
wordt toegestuurd.
Op basis van de resultaten uit de bijeenkomsten wordt een `handreiking' geschreven, die zal worden
aangeboden aan de beide opdrachtgevers, OVO en PGE.

246



Schema

Vier focusgrcepbijeenkomsten

Ouderen
(55~65175f)
Jacques van
der Meer

VG
(Frans van de

Velden)

LG~CZ
(Jos Dankers)

Dementie
(Henny van
den Eijnden)

Betekenis zelfstandig wonen

Behoefte-in ven tarisatie

Gebrttikersvoorwaarden

Jan Vermeulen en Annemarie Kools vatten
de resultaten uit de focusgroepen per thema

samen en vragen op deze samenvatting
feedback

Een feedbackbijeenkomst

Resultaten feedbackbijeenkomst per vraagstuk

Vraagstuk 1: Betekenis zelfstandi wg onen
Voor alle deelnemers is zelfstandig wonen bijzonder belangrijk. Zelfstandig wonen wordt dan ook met
een hoge score beoordeeld, variërend van 8 tot 10. Dat geldt voor mensen die ouder worden en voor
mensen die een beperking hebben. Ongeveer driekwart van de mensen met een verstandelijke beperking
wil zelfstandig wonen in de wijk. Mensen me[ beginnende dementie, een fase gekenmerkt door veel
onduidelijkheden voor zowel patiënt als mantelzorger(s), willen de fase van het zelfs[andig thuis wonen
vaak zo lang mogelijk laten voortduren. Of deze wens reëel is, moet blijken en is onder meer afhankelijk
van de eigen (on)mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld voor iemand die 's nachts angstaanvallen heeft en
daardoor onmiddellijk hulp nodig heeft niet mogelijk zijn om zelfstandig in de wijk te wonen, tenzij
direct oproepbare ondersteuning ingeze[ kan worden.
Alle in de focusgrcepbijeenkomsten genoemde factoren met betrekking tot het betekenis geven aan
zelfstandig wonen zijn in een schema gevisualiseerd (zie bijlage 5) om bespreking in de feedbacksessie te
ondersteunen.
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Motivatie:
- De behoefte om de in werk, wonen en leven opgebouwde onafhankelijkheid en zelfstandigheid te

continueren.
- Langdurig zelfstandig wonen in dezelfde woning en wijk geeft een vertrouwd gevcel en maakt dat

je veranderingen, bijvoorbeeld da[ er in de loop der jaren meer ailochtonen in de wijk komen
wonen, gemakkelijker aankunt.

- Zelfstandig wonen word[ gezien als ideaal.
- Zelfstandig wonen heeft [e maken met je volwaardig voelen en zelf keuzes kunnen maken,

bijvoorbeeld in activiteiten

Van de factoren die genoemd worden bij de waardering hangt een aantal samen met de `leefsituatie':
- leeftijd
- alleen wonen of inet partner
- eigen gezondheidlzelfredzaamheid en die van de partner
- beroep kunnen dcen op mantelzorg
- eigen financiële mogelijkheden (en financiële bijdrage)

Andere relevante factoren die meespelen:
- Sociale redzaamheid. In de recente publicatie van J. Steyaret wordt aangegeven dat `sociaal gedrag'

en `zelfredzaamheid' ook belangrijke componenten zijn van `actief burgerschap'.
- Eenzaamheidsproblematiek. Er zou wel eens sprake kunnen zijn van meer eenzaamheid dan gedacht

(zie het onderzoek van GGD Eindhoven en van L. Linders). Uit onderzoek blijkt dat ongeveer
1 miljcen ouderen aangeven eenzaam te zijn, bij 200.000 daarvan is sprake van extreme
eenzaamheid.

- Sociale cohesie in de buurt. Als mensen zich met elkaar verbonden voelen en elkaar vertrouwen, zal
eerder informele zorg worden gegeven.

- Beschikbaarheid van een laagdrempelig informatiepunt in de wijk (één-loket).
- Individuele maatschappij: wij leven in een ik-gerichte samenleving (hetgeen gevolgen heeft, onder

meer in relatie tot he[ beroep kunnen doen op mantelzorg).
- Bezuinigingen in de zorg (onder meer in relatie tot indicatiestelling en PGB).

VraaQStuk 2: Behoefte-inventarisatie moderne technieken
Op basis van bestudeerde literatuur en geëvalueerde projecten is een zogenaamde `menukaart' (zie par.
6.3.9) met moderne technieken samengesteld en besproken. In de focusgroepen zijn twee vragen
beantwoord: Welke moderne technieken zijn nodig om (zo lang mogelijk) zelfstandig te wonen? En: Is
he[ mogelijk om onderscheid te maken tussen noodzakelijke en wenselijke toepassingen?

In een woonservicezone is het met betrekking tot zelfstandig wonen belangrijk om te beschikken over:
- personenalarmering (actief én passief)
- services, die geleverd kunnen worden via het servicepunt
- beeld-spraakverbinding
- elektronisch slot (op afstand bedienbaar)
- brandalarmering

Bovenstaande tcepassingen behoren tot het `basispakket', dat algemeen kansrijk wordt bevonden om op
grote schaal ontwikkeld te worden, onder meer gerelateerd aan voorzieningen die reeds in de woning zijn
aangebracht, bijvoorbeeld in het kader van het politiekeurmerk veilig wonen. Het streven is [oe te werken
naar een zogenaamde `levensloopbestendige woning'.

Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn elektrisch bedienbare zonweringlgordijnen en deuren
geen luxe, maar noodzaak. De beeld-spraakverbinding en het elektronisch slot worden beoordeeld als
niet-wenselijk in verband met privacy-redenen. In de feedbackbijeenkomst wordt aangegeven dat privacy-
problemen ln:nnen worden ver.neden indien er alléén contact gcmaal:~ wcrdt mct de cenirale op initiatief
van de bewoner en als de bewoner de centrale machtigt om in bepaalde, nauw omschreven situaties
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hiervan af te wijken. De beeld-spraakverbinding zou optioneel aanwezig moeten zijn en een knop moeten
bevatten om het beeld uit te zetten, zodat alleen van de spraakverbinding gebruik wordt gemaakt. Ethische
problemen kunnen ontstaan wanneer iemand niet meer zelf kan oordelen, bijvoorbeeld bij een persoon
met dementie, die de beeld-spraakverbinding afwijst, terwijl deze juist voor de mantelzorger in een
behoefte voorziet. Als er vooraf oplossingen zijn gevonden voor privacy- en ethische problemen, wordt de
beeld-spraakverbinding voor alle doelgroepen als een kansrijke ontwikkeling gezien.

De meerwaarde van de beeld-spraakverbinding ligt op het gebied van het:
- zicht houden op de voordeur door middel van een videofoon (tcegangscontrole)
- gemakkelijk bereiken van een hulpverlener (bijvoorbeeld een huisarts)
- ondersteunen van het maken van een inschatting van de situatie door persoonlijke waarneming
- persoonlijk contact (geeft een gevoel van veiligheid en heeft een sociale functie)

Voor mensen met dementie is het daarnaast belangrijk te beschikken over:
- een kookplaat die automatisch afslaat
- het aan- en uitzetten van de woning met één knop
- automatische verlichting en nachtoriëntatieverlichting

Een aantal toepassingen is niet alleen gericht op de bewoner, maaz is ook voor mantelzorger en~of
hulpverlener bruikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor transfertechniek, met name voor mensen met
mobiliteitsbeperking en voor RFID-technologie (Radio Frequency Identification, zie par. 6.3.7)
gekoppeld aan plaatsbepaling (GPS). RFID en GPS kunnen in de toekomst onder meer ingezet worden
om mensen met dementie op een veilige manier grotere bewegingsruimte te bieden.

De belangrijke functies van moderne technieken om `zelfstandig wonen' te ondersteunen zijn:
- veiligheid (staat ook in de FeelSafe-pilot bovenaan; gevolgd door `diensten' en `welzijn')
- geruststelling
- informatie- en communicatiemogelijkheden
- optimalisering van zelfstandigheid
- ondersteuning op een gebied waarop van functiebeperking sprake is

Een aantal van deze functíes wordt ook door anderen voor de `woning' aangehaald. Bijvoorbeeld door
Kráse697, die navraag doet naar wat mensen als de meest karakteristieke eigenschappen van een woning
beschouwen. Gencemd worden `warmte', `veiligheid', `comfort', `ontspanning' en `communicatie'.

Vraagstuk 3: Gebruikersvoorwaarden
De meeste voorwaazden liggen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid:

- Eenvoudig te bedienen (touchscreen met schermafbeeldingen; zo min mogelijk knoppen; iedere
knop heeft slechts één functie).

- Er is één afstandsbediening voor de bediening van meerdere apparaten.
- He[ is belangrijk om rekening te houden met een afnemende visus en gehoor bij ouderen.
- Maatwerk is nodig; er moet rekening worden gehouden met beperkingen (onder meer verschillende

aansturingsmogelij kheden).
- Brede toegankelijkheid voor meerdere doelgroepen (ook voor allochtonen geschikt).

Andere gebruikersvoorwaarden die een rol spelen:
- Betaalbaarheid
- Be[rouwbaarheid
- Geen losse tcepassingen, maar integratie in één systeem (met één afstandsbediening)
- Techniek mag de gebruiker niet alhankelijk maken (een voorbeeld uit de televisie-uitzending van 18

december 2003: schouwburgkaartjes kan iemand die zelfstandig woont eenvoudig zelf bestellen via
de [elefoon). In de feedbackbijeenkoms[ wordt opgemerkt dat bij langdurig gebruik van moderne
technieken een zekere `gewenning' optreedt: men kan tegenwoordig de mobiele telefoon niet meer

69' Krbsse, B. (2004, p. 3).
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missen en is er in het dagelijks leven van afhankelijk geraakt. Met een dergelijke vorm van
afhankelijkheid heeft niemand problemen.
Verborgen techniek inzetten, die automatisch werkt.
Zorgen voor goede begeleidende informatie- en communicatie.
Een herkenbare structuur bieden (zie het begrip `sence of coherence' in paz. 2.6.3).

Aleemene aandachtspunten
- Begin met de aanleg van een infrastructuur die tcekomstvast is (mobiel, draadloos) en eenvoudig

aangebracht kan worden in huur- en koopwoningen, in nieuwbouw en bestaande bouw.
- Let op inbreuk op privacy en ethische kwesties. Leg hierover gebruiksafspraken vast.
- Maak duidelijk verschil tussen de inzet van moderne technieken om de bestaande leefsituatie te

continueren en de inzet in het kader van comfortverhoging of om ontplooiing mogelijk te maken.

Aleemene conclusies en aanbevelinQen
- Het onderwerp `zelfstandig wonen en moderne techniek' in relatie tot he[ geschetste toekomstbeeld

van woonservicezones met servicepunten leeft bij iedereen en past naadloos in de visie van
levensloopbestendige woningen in vitale buurten.

- Alle deelnemers vinden het belangrijk input te leveren bij de uitwerking van pilots in de praktijk,
hierbij geleerde lessen uit eerdere praktijkevaluaties te betrekken en de verworven kennis te delen.

- Iedere deelnemer ziet kansen in het ondersteunen van zelfstandig wonen met moderne technieken.
- Schenk niet alleen aandacht aan huurders maar ook aan eigenaar-bewoners (en hun

belangenvertegenwoordigers, bijvoorbeeld de vereniging van eigenaren).
- Wil de inzet van moderne technieken een succes worden, dan moe[en alle actoren `de gebruiker' als

uitgangspunt nemen en rekening houden met gebruikersvoorwaarden.
- Hoewel in zijn algemeenheid bij de ontwikkeling van moderne technieken het `design for all'-

principe voorop hoort te staan, vragen gebruikersgroepen van mensen met een beperking om
maatwerk. Voor ouderen kan in pilots gewerkt worden met het basispakket; voor mensen met
beperkingen is meer maatwerk nodig. In de feedbackbijeenkomst wordt het dilemma naaz voren
gebracht dat voor marktwerking grote aantallen nodig zijn. Grotere gebruikersgroepen kunnen
bereikt worden door in de markt een basispakket aan te bieden en diensten op het gebied van
`comfort' en `welzijn' nadruk te geven.

- Vraag de belangrijkste trekker op het gebied van `wonen' - dit is de woningcorporatie - de
regiefunctie in de praktijk op zich te nemen. In de feedbackbijeenkomst wordt door de heer Jack
van der Bent toegezegd deze wens intern door te spreken en de haalbaarheid hiervan naar de
Regiegroep terug te koppelen.

- Zorg voor draagvlak bij de voorzitter, leden en adviseurs van de Regiegroep Woonservice
Eindhoven om vervolgstappen te kunnen zet[en. Hier ligt onder meer voor OVO en PGE een
belangrijke taak in de Regiegroep.

- OVO en PGE kunnen de Regiegroep voorstellen om voor de uitwerking van projecten voldoende
financiële middelen ter beschikking te stellen.

- Belangrijkste aanbeveling: er moet een omslag worden gemaakt van `praten' naar `doen'.

Vervolg
Om gezamenlijk vervolgstappen te bepalen, worden deelnemers aan de feedbackbijeenkomst uitgenodigd
om twee vragen te beantwoorden:

- Wat vindt u de meest voor de hand liggende vervolgstap?
- Welke actoren, organisaties kunnen wij hierbij het beste betrekken?

Reacties
Er zijn twee reacties binnengekomen van mensen die niet aan de feedbackbijeenkomst kunnen deelnemen.
Deze worden door de gespreksleider ingebracht. Tijdens de feedbackbijeenkoms[ worden de reacties,
zonder hierop commentaar te leveren, geformuleerd:

- Alle deelnemers zien grote meerwaarde in het van huis uit aangeslo[en zijn via een beeld-
spraakverbinding op een servicep.mt in de wijk. Dit is dan ock de ICT-toepassing die het meest
kansrijk bevonden wordt om verder ontwikkeld te worden.

250



- De heer Pasqual Brcers (Smart Homes) verwacht veel van de FeelSafe-pilot. Hij nodigt
belangstellenden uit contact op te nemen als men informatie wil over de FeelSave-pilot of over de
beeld-spraakverbinding.

- De heer Piet Tiebax raadt aan contact op te nemen met locatiemanager de heer Nico van Dongen
voor een oriënterend overleg over vernieuwing c.q. uitbreiding van Woonzorgcentrum Tongelre van
De Vitalis Zorg Grcep

- Telefonische reactie van mevrouw Elise Sieben (Triocen): "Voor mensen met een lichamelijke
beperking worden nieuwe woningen gerealiseerd. Triocen stelt voor de te organiseren focusgroep-
en feedbackbijeenkomst expertise ter beschikking aan de Regiegroep."

- Schriftelijke reac[ie van de heer Frans van der Velden ( Stichting De Plaatse): "Beginnen en wel zo
snel mogelijk!" Actoren die hierbij betrokken kunnen worden, zijn volgens Frans van der Velden
Kenniswijk. Verder heeft De Plaatse gcede contacten~ervaringen met Mextall in Nuenen. Zeker is
Tympaan (ZuidZorg) een goede ondersteunende organisatie.

- Aanvulling (op de reactie van Frans van der Velden) van mevrouw Mayke Zegers, Stichting De
Plaatse: "In woonservicezone Wcensel-Noord werken De Plaatse en Meaze samen aan plannen,
hiermee zou contact opgenomen kunnen worden. Zowel Stichting De Plaatse als Meare
ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, werken, dagbesteding en vrije
tijd. Verder worden tegenover Woonbegeleidingscentrum S[rijp nieuwbouwwoningen gebouwd.
Hiervan zijn er 16 bestemd voor cliënten van De Plaatse. Er is ook inspraak over de inrichting van
deze woningen. Hierbij kan gedacht worden aan domotica. In de patiowoningen wordt
levensloopbestendig wonen gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke handicap."

- Richt binnen de drie pilotgebieden een aantal woningen met moderne technieken in, die
daadwerkelijk bewoond worden door mensen uit de gebruikersgroepen (ouderen en mensen met een
beperking), zodat bezoekers, via een gesprek met ervaringsdeskundigen, zélf een keuze kunnen
maken uit basispakket en optionele uitbreiding. Begin met breed toepasbare toepassingen om
domotica te `vermarkten'. Zet domotica vervolgens ook in voor specifieke gebruikersgroepen door
middel van maatwerk.

- Het algemene gevcel overheerst dat de aandacht mcet verschuiven van `praten' naaz `doen'. Als
vervolgstap wordt aangegeven binnen de drie pilotgebieden praktijkprojecten in te richten, waar
bewoners ervaring op kunnen doen met domotica, de beeld-spraakverbinding, he[ kenbaaz maken
van behceften en vragen aan een servicepunt en het van een servicepunt afnemen van diensten en
producten. Hiervoor zal in een woonservicezone rond een servicepunt een digitale
handelingsomgeving ontwikkeld moeten worden ter ondersteuning van bewoners, centralisten,
professionele en vrijwilligersorganisaties. Aanbevolen wordt om hiervoor aansluiting te zoeken bij
het project van he[ Samer.werkingsverband Regio Eindhoven (SRE) `Virtueel Plein'6 s

- Er worden twee soorten prak[ijkprojecten voorgesteld:
- Spreek in de praktijkprojecten mensen aan op hun `mogelijkheden' en probeer zoveel

mogelijk gebruikers te bereiken door in de breedte diensten aan te bieden die voor
iedereen interessant zijn (dus niet alleen `zorg').

- De praktijkprojecten voor mensen met een beperking richten zich op het voor de
betreffende gebruikersgroep ontwikkelen van `maatwerk'.

- Zorg ervoor dat in de Regiegrcep Woonservice Eindhoven de randvoorwaazden gerealiseerd zijn
om de praktijkprojecten tot een succes te maken.
Denk onder meer aan het:
- benodigde bestuurlijk en financieel draagvlak
- aantrekken van enthousiaste trekkers ( via de betrokken partners)
- aandacht schenken aan communicatielmarketing en pr

69a Voor meer informatie zie www.sre-nl onder `projecten'.
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10.4 Meerpartijensamenwerking

10.4.1 Cases meerpartijensamenwerking
Kouwenhoven noemt 'interdependentie' en `dcelconvergentie' (zie par. 2.5.2) primaire startcondities voor
meerpanijensamenwerking (MPS). Het zich ontvouwende proces van samenwerking wordt allereerst
gekenmerkt door de erkenning van partijen dat zij onderling athankelijk zijn. Vervolgens is het essentieel
dat commerciële en maatschappelijke doelen van de actoren verenigbaar zijn in een 'gemeenschappelijke
doelstelling'. In het theoretisch kader is verder onder meer het belang van 'regievoering' ui[gewerkt en is
de noodzaak onderstreept om 'vraaggericht' te werken. Ten behoeve van het relevantieonderzoek zijn
primaire en secundaire data verzameld. Sleutelpersonen zijn geinterviewd, publicaties bestudeerd en er is
gekeken naar reeds uitgevcerde gebruikersevaluaties. De belangrijkste conclusies over de MPS om
VieDome te realiseren staan hieronder beschreven. VieDome en CamCare maken als MPS eenzelfde
proces door. Om doublures in de tekst te voorkomen, wordt daarom slechts aan twee verschillen van
CamCare ten opzichte van VieDome aandacht besteed. Deze verschillen zijn enerzijds de start van
CamCare vanuit de appreciative inquiry en anderzijds het bereikte resultaat van CamCare in de uitrolfase.

10.4.1.1 Case I: Viedome

Interdependentie
Bij de ontwikkeling van VieDome zijn vier partijen betrokken: Thuiszorg Eindhoven Kempenstreek, de
ICT-bedrijven Mextal en Simac en later - in de implementatiefase - woningcorporatie Aert Swaens. De
sleutelpersonen verwoorden in de interviews dat zij van elkaar athankelijk zijn bij het ontwikkelen en het
in de markt zetten van VieDome. Er wordt samenwerking aangegaan omdat partijen inzien dat geen van
hen de ontwikkeling van VieDome alléén voor elkaar krijgt. Afgesproken wordt dat iedere organisatie
eigen expertise zal inzetten. Ter illustratie: Mextal kan weliswaar een technisch product (software)
leveren, maar heeft Simac nodig om te zorgen voor netwerkverbindingen. Mextal heeft een uniek product,
vastgeklonken aan het zorgconcept. Mextal kan daarom niet buiten de klanten en expertise van de
thuiszorg. Zonder inbreng van de kernpartijen was VieDome nie[ geworden tot wa[ het is.

Doelconvergentie
De sleutelpersonen geven aan dat als iedere partij binnen de samenwerking een eigen rol vervult, er
weinig belangentegenstellingen zullen zijn. "He[ is noodzakelijk dat alle partijen er vanuit het eigen
belang van overtuigd zijn dat VieDome moet slagen." Individuele belangen worden daarbij ondergeschikt
gemaakt aan het gemeenschappelijke dcel. Naarmate de samenwerking vordert en de eerste VieDome-
pilot wordt afgerond, veranderen de relaties tussen de partijen. "In het begin werkt iedereen vanuit een
ideaal en met groot enthousiasme. Betrokkenen hadden de ambitie om er iets moois van te maken. In de
beginfase worden eventuele problemen dan ook snel opgelost." Belangentegenstellingen tekenen zich
duidelijker af naarmate de samenwerking vordert en het nodig is om vervolgstappen te bepalen.

Regievoering
Mextal is de initiator en projectleider van VieDome. Geen van de partijen is van mening dat er een `baas'
is binnen VieDome. Wel menen alle partijen dat het belangrijk is dat één partij de regie vcert. "Niet alles
kan besloten worden op basis van consensus. Om conflicten [e vermijden, is het soms nodig dat er een
partij is die knopen doorhakt." Mextal treedt - met instemming van de andere partijen - als coárdinator
van de samenwerking op. Mextal is ook de partij die het meest in de MPS investeert in personele uren.

Als belangrijke taken van de regievoerder worden genoemd:
- uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
- opstellen van een subsidieaanvraag
- zorgen voor het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen
- deelnemen aan relevante bijeenkoms[en (stuurgroep, projectgroepen, gebruikers, medewerkers)
- sturen van communicatie: vertalen en doorspelen van informatie
- geven van feedback op basis van verkregen informatie aan discussies
- zorgen dat partijen de afgesproken taken ook daadwerkclijk uitvoercn.
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Vraaggerichtheid
Er is voor VieDome een demonstratiewoning ingericht met alle technische mogelijkheden. Gebruikers zijn
uitgenodigd voor een bezcek. In een individueel gesprek kunnen toekomstige bewoners hun keuze voor de
moderne technieken kenbaar maken. Alle geïnterviewde sleutelpersonen geven aan het essentieel te vinden
om gebruikers in dit proces te betrekken. Er zijn gebruikersbijeenkomsten gehouden om de ervaring van het
werken met VieDome in de praktijk te evalueren.

Realisatie van het doel
Aan sleutelpersonen is gevraagd of zij vinden dat het gemeenschappelijke doel van de MPS om VieDome te
realiseren, bereikt is. In de bean[woording wordt onderscheid gemaakt tussen doelen voor de pilots Aalst-
Waalre en Paladijn (`demonstratieprojecten') en voor de uitrol van VieDome. Het doel van de pilots is
`aantonen dat met behulp van ICT mensen langer thuis kunnen wonen en dat voor minder geld zorg
geleverd kan worden, zelfs indien er van een complexe zorgvraag sprake is'. Alle sleutelpersonen zijn van
mening dat de gemeenschappelijke doelstelling van de pilots bereikt is. "In Aalst-Waalre woont een
mevrouw met een indicatie verpleging, zelfstandig met VieDome." Verder is uit evaluatie gebleken dat er
minder zorguren nodig zijn. Het doel van de uitrolfase om `het VieDome-concept betaalbaar en toegankelijk
in de markt [e zetten' is nog niet bereik[. De financiële vergoeding aan Thuiszorg Eindhoven Kempenstreek
van het contact bewoner-verpleegkundige-zorgcentrale via de beeld-spraakverbinding in plaats van face-to-
face, is in januari 2005 nog niet adequaat geregeld.

10.4.1.2 Case 2: CamCare
Ook voor de beschrijving van de tweede case zijn interviews gehouden met sleutelpersonen en publicaties
bestudeerd. De MPS om CamCare te ontwikkelen blijkt in grote lijnen eenzelfde proces te zijn als bij
VieDome. Wel zijn in het geval van CamCare zowel de beginfase als het resultaat anders.
De belangrijkste conclusies hierover zijn:

- Onder leiding van UsUs (een joint venture om CamCare te ontwikkelen, zie ook par. 2.5.2.I) wordt
met behulp van appreciative inquiry de MPS voor CamCare gestart. De sleutelpersonen geven aan
dat het begin van het samenwerkingsproces vlot verloopt. De initiatieffase - waarin partijen elkaar
ontmoeten, interdependentie erkennen en een gemeenschappelijke dcelstelling formuleren - duurt
relatief kort.

- Er wordt aanbodgericht gewerkt. De aanbieder stelt vooraf als expert zijn eisen over onder meer
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid en doet vervolgens toekomstige gebruikers een passend
aanbod.

- Volgens de sleutelpersonen kent CamCare in de uitrolfase een groot succes. "De pilotfase wordt
snel doorlopen." Ook in de besluitvomung over de business case om de uitrol van CamCare te
onderbouwen, worden in korte tijd de benodigde stappen gezet. Zorgverzekeraar Menzis bekleedt
een hoofdrol in het rond krijgen van de financiën (bedoeld wordt de bekostiging in de bussiness
case). Sleutelpersoon de heer B. van der Hoek, directeur van Menzis, heeft CamCare vanaf het
begin van harte ondersteund. "Door zo'n faciliteit kunnen mensen langer thuis blijven wonen,
vcelen ze zich veiliger en zekerder en dcen minder beroep op de reguliere zorg. Wij blijven helpen
onderzceken hoe we de zorg voor onze verzekerden kunnen continueren en verbeteren in kwaliteit
en dcelmatigheid."

Realisatie van het doel
Alle sleu[elpersonen vinden dat de CamCare-proefperiode succesvol is verlopen. Daarna richt de MPS
zich op de uitrol van CamCare. De publiciteit rondom CamCare, met name de televisie-uitzending op 18
december 2003, heeft een enorme impact. Partijen kunnen uitdragen dat ze maatschappelijk meedenken
over de tcekomst van de zorg. Zorgaanbieder Sensire geeft aan dat deze publiciteit een goede reputatie
oplevert: "Niet alleen bij onze klanten, maar zeker ook bij de partners met wie we samenwerken, zoals
zorgverzekeraars, huisartsen en woningbouwverenigingen: '
In de uitrolfase realiseert CamCare een groot aantal aansluitingen. "Vanaf februari 2004 krijgen zo'n 700
chronisch zieken en hulpbehoevenden via een tv met webcam een direc[e verbinding met werknemers van
thuiszorgorganisatie Sensire."
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10.4.2 VergeGjking theorie en praktijk
In paragraaf 2.5.2. staan de belangrijkste inzichten uit de theorie rond MPS beschreven. Deze paragraaf
wordt afgesloten met geleerde lessen rondom MPS vanuit de praktijk. Hieronder wordt geprobeerd op vijf
thema's een koppeling te maken tussen theoretische inzichten en de verworven kennis uit de cases
VieDome en CamCare.

Interdependentie
Interdependentie wordt door verschillende auteurs genoemd als belangrijke voorwaarde voor MPS. Zowel
bij VieDome als CamCare komen partijen bij elkaar, wisselen kennis en ervaringen uit over
omgevingsinvloeden die voor ieder van hen spelen en omschrijven de eigen competenties van hun
organisatie. Als opstap voor het fom~uleren van een gemeenschappelijke doelstelling worden strategische
aandachtspunten benoemd. De bij VieDome en CamCare betrokken partijen erkennen onderling
athankelijk te zijn in het realiseren van de gemeenschappelijke doelstelling.

Doelconvergentie
In de theorie wordt het belang onderstreept om vanuit visie een gezamenlijke doelstelling te formuleren.
De individuele doelen van partijen blijken, zowe] in het geval van VieDome als bij CamCare, verenigbaar
te zijn. Ook worden individuele belangen in beide cases ondergeschikt gemaakt aan het
gemeenschappelijke doel. Naarmate de samenwerking vordert en in plaats van op `denked de nadruk
komt te liggen op `dcen', wordt de kans op het naar voren komen van belangentegenstellingen groter.

Regievoering
Om MPS succesvol te dcen verlopen, wordt in de theorie het belang van regievoering aangegeven. Zowel
bij VieDome als bij CamCare neemt een enthousiaste trekker het voortouw om relevante partijen te
binden aan het bereiken van het gewenste resultaat. In beide cases wordt door de regievoerder continuïteit
van de samenwerking gewaarborgd door het managen van diversiteit. Gezamenlijk wordt een
subsidieaanvrage voorbereid, een projectplan opgesteld, een projectorganisatie ingericht en afspraken
gemaakt over de communicatie.

Vraaggerichtheid
De bij VieDome en CamCare betrokken partijen geven aan dat het belangrijk is om de gebruikers in het
ontwikkelingsproces te betrekken. Conform de inhoudelijke omschrijving van Rijckmans e.a. is er in de
praktijk eerder sprake van `vraaggerichtheid' dan van `vraagsturing'. Gebruikers spelen in
gebruikerspanels een hoofdrol bij de evaluatie van VieDome en CamCare in de praktijk699

Realisatie van het doel
Vanuit de theorie wordt aangegeven dat het succesvol omgaan met interdependentie, het convergeren van
doelen, het voeren van de regie en vraaggerichtheid van invloed zijn op het realiseren van het
gemeenschappelijke samenwerkingsdoel. Het onderscheidmakende verschil in beide cases blijkt het
tempo te zijn waarin het proces van pilot tot uitrol doorlopen wordt. In het geval van CamCare is,
vergeleken met VieDome, het aanbod van producten en diensten in de pilo[fase groter. Bovendien bereikt
CamCare in de uitrolfase een groter aantal gebruikers.

6~ Hofineester, K. and E. de Charon (2000, p. 10). Op basis van evaluatie door gebruikerspanels is realisatie mogelijk
van de belangrijkste aanbeveling van het Netherlands Design Institute: `Designing with, not designing for'.
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10.5 Conclusies en aanbevelingen
Woonservice Eindhoven is binnen deze dissertatie gekozen als onderzoeksomgeving voor het
relevantieonderzoek. Conform de werkwijze van Van Doorn en Spierings is het relevantieonderzcek
uitgevoerd door gesprekken te houden en hieruit opvattingen te destilleren over de ontwikkeling van
woonservice Eindhoven. In het relevantieonderzoek wordt dus geen objectieve meting uitgevoerd. Wel
wordt in de geschetste beelden duidelijk wat er in Eindhoven leeft met betrekking tot de ontwikkeling van
woonservicezones. In het vooronderzoek zijn enkele focusgroepbijeenkomsten georganiseerd om met
ouderen te reflecteren over zelfstandig wonen en modeme technieken. Vervolgens is in de eerste case het
projectteam ondersteund bij de implementatie van VieDome in Rundgraafpark, met name op het gebied
van het informeren van en het communiceren met de toekomstige gebruikers. In de tweede case is het
project `Eigen huis en techniek' uitgevoerd. Hierin is voor groepen gebruikers (senioren en mensen met
specifieke beperkingen) bepaald welke kansrijke ICT-services nodig zijn om zelfstandig te wonen en aan
welke voorwaarden voldaan moet worden om deze moderne technieken te gebruiken. Met name in deze
case worden concrete antwoorden gevonden op subvragen uit de probleemstelling op het gebied van
`Behoefte-inventarisatie' en `ICT als enabler'. Om ook antwoorden te vinden op subvragen uit de
probleemstelling op het gebied van `meerpartijensamenwerking' zijn de cases VieDome en CamCare,
bestudeerd en beschreven. Hieronder treft u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het
relevantieonderzoek aan.

10.5.1 Conclusies

VieDome in Rundgraafpark
In Rundgraafpark te Veldhoven wordt het VieDome-concept in appartementen geïnstalleerd, die in maart
2005 zullen worden opgeleverd. De partners van VieDome werken samen om een succesvolle overstap
van pilot naar uitml te realiseren. In [otaal worden bewoners van 120 appartementen met een beeld-
spraakverbinding aangesloten op de zorgcentrale van ZuidZorg. De eerste gebruikerservaringen in een
grootschalige opzet zullen daarmee beschikbaar komen.

Het advies aan de projectleiding om met toekomstige gebruikersgroepen een relatie op te bouwen waarin
de nadruk ligt op `communiceren' in plaats van op louter `informeren', wordt opgevolgd. Ook wordt het
advies ter harte genomen om ervaringsdeskundigen uit de eerdere VieDome-pilots een sleutelrol te laten
spelen tijdens de kennismakingsbijeenkomsten. De projectleiding van VieDome in Rundgraafpark
waardeert de geschapen duidelijkheid over aangeboden en nog aan te bieden diensten als positief (claim).
Bezorgdheid is er bij de projectleiding over het afstemmen van interne informatiestromen en het
onderhouden van het externe relatienetwerk (concem). Over de aard van de welzijnsdiensten en de wijze
waarop deze kunnen worden geleverd door professionals en~of vrijwilligers bestaat volgens de
projectleiding verschil van mening met andere partners (issue).

Eigen huis en techniek
In de tweede case `Eigen huis en techniek' zijn samen met sleutelpersonen vier focusgroepen (voor
ouderen, mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, mensen met een verstandelijke
beperking en mensen met dementie) georganiseerd.

De belangrijkste conclusies uit de focusgroepen:
- Zoals bekend is vanuit de theorie, blijkt ook in de praktijk voor alle deelnemers `zelfstandig

wonen' bijzonder belangrijk te zijn. Dit geldt voor mensen die ouder worden en voor mensen die
een beperking hebben.

- Bewoners van een woonservicezone kunnen uit een `menukaart' een basispakke[ modeme
technieken selecteren om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Ook zijn de functies bekend
waaraan dit basispakket moet voldoen. He[ s[reven naar een zo groot mogelijk aantal
`levensloopbestendige woningen' wordt algemeen onderschreven.

- Er zijn moderne technieken nodig in de woning, maar ook in de woonomgeving. Verder is ICT
niet alleen voor de bewoner, maar ook voor de mantelzorger enlof hulpverlener in te zet[en.

255



- De meeste gebruikersvoorwaarden liggen op het gebied van de `gebruiksvriendelijkheid'.Hcewel
in het algemeen bij de ontwikkeling van modeme technieken `design for all' voorop hoort te
staan, vragen gebruikersgroepen van mensen met een beperking om maatwerk.

- Grote meerwaarde ligt in het van huis uit aangesloten zijn via een beeld-spraakverbinding op een
servicepunt in de wijk. Dit is dan ook de ICT-toepassing die door de deelnemers aan de
focusgrcepen het meest kansrijk bevonden wordt om verder ontwikkeld te worden.

- De ontwikkeling van woonservicezones is een proces van lange adem. Bij de sleutelpersonen
overheerst het algemene gevcel dat binnen de drie pilotgebieden van woonservicezones
Eindhoven de aandach[ moe[ verschuiven van `praten' naar `doen'.

Meerpartijensamenwerking
Uit de expertinterviews blijkt dat sleutelpersonen betrokken bij de ontwikkeling van VieDome en
CamCare het doorlopen proces zien als meerpartijensamenwerking (MPS). Op vijf thema's is een
koppeling gemaakt tussen theoretische inzichten over MPS en de verworven kennis uit de cases VieDome
en CamCare. Vanuit de praktijk wordt bevestigd dat, zoals ook in de theorie wordt aangegeven, de
omgang van partijen met interdependentie, het convergeren van doelen, het vceren van de regie en het
nemen van vraaggerichtheid als uitgangspunt van invlced zijn op het realiseren van het
gemeenschappelijke samenwerkingsdoel. Het onderscheidmakende verschi] in de cases VieDome en
CamCare blijkt het tempo te zijn waarin het proces van pilot tot uitrol doorlopen wordt. In het geval van
CamCare is, vergeleken met VieDome, het aanbod van producten en diensten in de pilotfase groter.
Bovendien bereikt CamCare in de uitrolfase een groter aantal gebruikers.

Uitdaging
Voor vraaggerichte innovatie in de keten wonen-zorg-welzijn, met als doel: verbetering van de
kwaliteit van leven van cliëntengroepen, is meerpartijensamenwerking tussen private en publieke
partijen noodzakelijk.
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10.5.2 Aanbevelingen

VieDome in Rundgraafpark
Actieonderzoek vindt niet altijd vanaf het beginstadium plaats. In de praktijk worden actieonderzoekers
vaak bij een proces betrokken dat al enige tijd gaande is. Zij vallen er als het ware middenin. Zo ook bij
het implementatieproces van VieDome in Rundgraafpark, waar promovendus door de projectleiding
gevraagd wordt te adviseren bij het `informeren' van de toekomstige gebruikers. A1 snel wordt duidelijk
dat door de projectleiding van meet af aan voor een aanbodgerichte in plaats van een vraaggerichte
werkwijze is gekozen. Daarin past ook hun wens om te informeren. De aanbeveling om nadruk te leggen
op `communicatie' en hiervoor ervaren gebruikers als praktijkdeskundigen in te schakelen, in plaats van
op informatie door de projectleiding als experts, wordt opgevolgd. Gezien de korte tijd tot aan de
oplevering die voor projectleiding beschikbaar was, leek dit het beste advies. Was promovendus vanaf het
begin bij de implementatie betrokken geweest dan zou een vraaggerichte benadering worden aanbevolen,
waarin de behoefte van de gebruikers aan modeme technieken richtinggevend is.

Eigen huis en techniek
- De in de focusgroepen gebruikte `menukaart' met domoticatoepassingen blijkt deelnemers aan de

gesprekken voldoende houvast te bieden. Aanbevolen wordt om de menukaart als instrument
binnen soortgelijke sessies te gebruiken.

- Modeme technieken passen naadloos binnen levensloopbestendige woningen. Aanbevolen wordt
om in levensloopbestendige woningen, meer dan momenteel het geval is, moderne technieken in
te zetten.

- Er is behoefte aan moderne technieken in de woonomgeving. Aanbevolen word[ om deze
toepassingen te ontwikkelen.

- Er bestaat ook behoefte aan moderne technieken die de mantelzorger(s) enlof hulpverlener(s)
ondersteunen. Aanbevolen wordt om deze toepassingen te ontwikkelen.

- Aanbevolen wordt om bij het ontwikkelen van moderne technieken aandacht te besteden aan de
balans tussen design for all en maatwerk voor specifieke gebruikersgrcepen.

- Aanbevolen wordt om de beeld-spraakverbinding tussen zelfstandig wonenden thuis en een
servicepunt verder te ontwikkelen. Mogelijkheden liggen er op het gebied van het kenbaar maken
van behoef[en, het leveren van meer services, het leveren van services aan meerdere
gebruikersgroepen en het leveren van services op een tijdstip dat de cliënt daaraan behoefte heeft
en in een vorm die de cliënt wil.

- Om in de ontwikkeling van woonservice Eindhoven de overstap te maken van `praten' naar
`doen' wordt als vervolgstap aanbevolen praktijkprojecten in te richten, waar beweners ervarir.g
op kunnen doen met domotica, de beeld-spraakverbinding, het kenbaar maken van behoeften c.q.
het stellen van vragen aan een servicepunt en het van een servicepunt afnemen van diensten en
producten. Hiervoor zal in een woonservicezone rond het servicepunt een digitale
handelingsomgeving ontwikkeld moeten worden ter ondersteuning van bewoners, centralisten,
professionele en vrijwilligersorganisaties. Aan de ontwikkelaars van de handelingsomgeving
wordt aanbevolen om aansluiting te zoeken bij he[ project `Virtueel Plein' van
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)~~. Tevens wordt aan de Regiegroep
Woonservice Eindhoven aanbevolen de randvoorwaarden te realiseren om de praktijkprojecten en
het project om de digitale handelingsomgeving te ontwikkelen to[ een succes te maken.

Meerpartijensamenwerking
Zowel in VieDome als in CamCare is sprake van een langer lopende meerpartijensamenwerking.
Aanbevolen wordt om bij verdere ontwikkeling van VieDome en CamCare rekening te houden met de in
deze dissertatie uitgewerkte procescondities. Bij de meerpartijensamenwerking in nieuwe projecten voor
het ontwikkelen van moderne technieken om mensen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen enlof het
verkrijgen van zorg thuis, is het van belang om juist aandacht te besteden aan de startcondities.

~ Voor meer informatie zie www.sre-nl onder `projecten'.
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11 AFSLUITING

11.1 Algemene conclusies
In het vierde hoofdstuk wordt Mevrouw L Kuppens'o', wethouder van Welzijn en Milieu en voorzitter van
de Regiegroep Woonservicezones Eindhoven, geciteerd: "De maatschappij is veranderd. Uit
maatschappelijke én economische overwegingen worden instituten afgebouwd en omgebouwd.
Zelfstandig wonen, in je eigen huis, met of zonder begeleiding, is de nieuwe verworvenheid." In de tekst
die volg[ op het citaat blijkt dat er veel op (gro[e en kleine) gemeenten in Nederland afkomt.

In deze dissertatie is onderzoek vemcht naar meerpartijensamenwerking gericht op het ondersteunen van
ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, met behulp van ICT. In het onderzoekskader is
aangegeven dat gezien de vraagstelling gekozen is voor een mengvorm van descriptief- en
actieonderzoek. Met name in deel I en II is sprake van descriptief onderzoek (literatuuronderzoek en
interviews van experts) en met name in deel III is sprake van actieonderzoek (waar de bevindingen uit het
literatuuronderzoek en de expertinterviews op relevantie worden getcetst in focusgrcepen). Omdat niet
alle lezers bekend zullen zijn met actieonderzoek, sociaal constructionisme, meerpartijensamenwerking en
appreciative inquiry wordt gestart met een uitvoerige ui[werking van respectievelijk het gekozen
paradigma, het achtergrondkader en het instrument.

Om zicht te krijgen op het algemene kader worden in deel I de - voor het thema van deze dissertatie -
relevante omgevingsontwikkelingen beschreven: extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg
(waarover ook wethouder Kuppens spreekt), demografische ontwikkelingen, nieuwe wetgeving en ICT-
ontwikkelingen in de zorg. Tilburg en Eindhoven worden gevolgd op hun weg om via het STAGG-model
woon(zorg)servicezones te ontwikkelen. In deel II komen de gebruikers aan bod, de toepassingen die hun
ter beschikking staan om het zelfstandig wonen te ondersteunen en de hiervoor benodigde infras[ructuur.
Deel III sluit de dissertatie af inet het relevantieonderzoek. In de beschreven cases wordt duidelijk hce
ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen in de praktijk met behulp van ICT ondersteund
kunnen worden. In het voor u liggende slothoofdstuk treft u de algemene conclusies, de aanbevelingen, de
discussie en de samenvatting aan.

Omgevingsontwikkelingen
Internationaal teken[ zich een vergrijzingstendens af, die leidt tot eenzelfde problematiek. Ook Nederland
is aan het vergrijzen. Met name in Noord-Brabant lig[ het tempo van de vergrijzing hoog. Er komen steeds
meer 75-plussers en mensen met een beperking die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. De
vergrijzing, met name het stijgende aantal 75-plussers zal leiden tot een toename in de vraag naar
intensieve somatische en psychogeriatrische zorg.
Er vindt extramuralisering plaats. Woonzorgcentra staan enerzijds voor een interne vernieuwingsslag,
maar zullen anderzijds transformeren tot expertisecentra voor soma[iek en psychogeriatrie met een
uitstralende functie naar de wijk. Het algemene streven is vermaatschappelijking van zorg: ervoor zorgen
dat mensen met een zorgvraag zo gewoon mogelijk (blijven) deelnemen aan de samenleving en wonen in
de wijk. Nederland hoef[ wat dit betreft niet alleen het wiel uit te vinden. Zweden bijvoorbeeld is ons op
het gebied van het nieuwe wonen door mensen met een verstandelijke beperking al voorgegaan.
Vermaatschappelijking van zorg vraagt om een integrale aanpak op de gebieden wonen, welzijn, zorg,
educatie, arbeid, vrijetijdsbesteding en mobiliteit. Een integrale aanpak gebaseerd op vraagsturing en
meerpartijensamenwerking, met lokaal de gemeente in de rol van regisseur. Het doel is ouderen en
zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling van een samenhangend beleid voor wonen, zorg en welzijn.
Ook de wetgeving wordt aangepast. Modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) heeft, met de instelling van het persoonsgebonden budget (PGB), de keuzemogelijkheid van
burgers om zorg in te kopen vergroot. `Zelfstandig wonen' en `volwaardig participeren in de
samenleving' voor alle burgers, ook voor mensen met een beperking, vormen de ui[gangspunten in de
plannen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO wordt de nieuwe wet waarin de
Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en delen van de AWBZ zullen opgaan. Het
idee van de verzorgingsstaat wordt meer en meer verlaten en ingewisseld voor de civil society. Het

'o' Kuppeus, J. (april 2003).
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uitgangspunt dat actieve burgers zelf oplossingen realiseren voor hun behoeften op de samenhangende
gebieden van wonen, welzijn en zorg kom[ voorop te staan. Binnen het zesde prestatieveld in het Besluit
Beheer Sociale Huursector, waarin de afstemming wonen en zorg voor woningcorporaties is beschreven,
ontstaan mogelijkheden om moderne technieken tce te passen in huurwoningen en daarvoor met
zorgleveranciers samen te werken.
Belangrijke ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van ICT in de zorg, waar de modeme technieken
voomamelijk zijn gebruikt om secundaire en later ook primaire zorgprocessen van zorgaanbieders te
ondersteunen. De inzet van ICT als strategic driver van de zorgketen gecentreerd rond de
patiëntlzorgvrager is anno 2005 een volgende stap. Om dit [e kunnen realiseren, zijn structurele
investeringen nodig en zullen belemmeringen moeten worden opgeheven. De ontwikkeling van het
Elektronisch Patiënten Dossier bijvoorbeeld, kent grote vertraging. Het zal nog enkele jaren duren
alvorens er van een transmurale versie sprake zal zijn.

Model en opgave in de praktijk
Rekening houdend met vergrijzing en vermaatschappelijking staat in het STAGG-model uitgewerkt wat
in gebieden van 10.000 inwoners nodig is aan woonzorgcircuits en bijbehorende voorzieningen. De
kwantitatieve opgave aan nultredenwoningen en verzorgd wonen staat in het landelijke Actieplan wonen
en zorg 2004 tlm 2006 omschreven. De behcefte aan domotica wach[ nog op kwantificering. Ook zijn
kwali[atieve eisen die mensen in diverse leeftijdscategorieën aan hun woning en woonomgeving stellen in
kaart gebracht. Zowel de gemeenten Eindhoven als Tilburg besluiten te werken volgens het STAGG-
model. De Regiegrcep Woonservicezones Eindhoven formuleert een visie, werkt een model uit, stelt een
actieprogramma op en wijst drie pilotgebieden aan. Ook Tilburg werkt haar visie over
woonzorgservicezones uit en start implementatie in een nieuwbouwwijk. Omdat mensen zich vaak
mceilijk een voorstelling van domotica kunnen maken, wordt er zowel in Tilburg als in Eindhoven een
zogenaamde `demowoning' ingericht.

Relevantieonderzoek
In het vooronderzoek zijn enkele focusgroepbijeenkomsten georganiseerd om met ouderen te reflecteren
over zelfstandig wonen en moderne technieken. Vervolgens is in de eerste case het projectteam
ondersteund bij de implementatie van VieDome in Rundgraafpark, met name op het gebied van het
informeren van en het communiceren met de tcekomstige gebruikers. In de tweede case is het project
`Eigen huis en techniek' uitgevoerd. Hierin is voor groepen gebruikers (senioren en mensen met
specifieke beperkingen) bepaald welke kansrijke ICT-services nodig zijn om zelfstandig te wonen en aan
welke voorwaarden voldaan moet worden om deze moderne technieken te gebruiken. Met name in deze
case worden concrete antwoorden gevonden op subvragen uit de probleemstelling op het gebied van
`Behoefte-inventarisatie' en `ICT als enabler'. Om ook antwoorden te vinden op subvragen uit de
probleemstelling op het gebied van `meerpartijensamenwerking' zijn de cases VieDome en CamCare,
bestudeerd en beschreven.

De conclusies zijn per subgebied uit de probleemstelling bij elkaar gezeC
- Betekenis zelfstandig wonen en behoefte-inventarisatie

Deelnemers aan de focusgroepen over de betekenis van zelfstandig wonen voor ouderen en voor mensen
met een beperking bevestigen het beeld dat uit het literatuuronderzcek naar voren komt: vrijwel iedereen
wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het maakt daarbij geen verschil of inensen ouder worden of inet
beperkingen te maken hebben. Een belangrijke voorwaarde voor zelfstandig wonen is maatschappelijke
participatie. Burgers willen deel uit blijven maken van een levendige samenleving en hieraan ook zelf een
zinvolle bijdrage leveren. Bij 75-plussers blijkt de behoefte aan veiligheid702 een bepalende factor bij het
zelfstandig wonen, waarbij men er veelal van uitgaat dat er zorg aanwezig zal zijn indien noodzakelijk.

~Z `Veiligheidsbehoeften' staan ook in het piramidemodel van Maslow, een getrapt opgebouwde behcefteladder
voor zelfontplooung van de mens, hoog genoteerd. Na primaire behoeften (als eten, drinken en slapen) volgen
namelijk veiligheidsbehoeften, daarna sociale behceften en ten slotte de behoefte aan erkenning en waardering.
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- ICT als enabler
Voor het zelfstandig blijven wonen is een groot aantal toepassingen bruikbaar op het gebied van
(elektronische) informatievoorziening, domotica, telemedicine en beeld-spraak. Vanzelfsprekend is
hiervoor eneaijds een adequate infrastructuur nodig, waarvoor in de toekomst steeds vaker `breedband'
de norm is, en zullen anderzijds gebruikers met de moderne technieken moeten leren omgaan. Op basis
van literatuuronderzoek en de bestudering van sleutelprojecten is een zogenaamde `menukaart'
samengesteld met domoticatoepassingen op het gebied van veiligheid, welzijn en comfort. Dit instrument
is met succes ingezet binnen het onderzoek met de focusgrcepen. Bewoners van een woonservicezone
kunnen op deze manier uit een `menukaart' een basispakket moderne technieken selecteren om het
zelfstandig wonen te ondersteunen. Ook zijn de functies bekend waaraan dit basispakket moet voldoen.
Als belangrijkste functie wordt `veiligheid' aangegeven. Er zijn moderne technieken nodig in de woning,
maar ook in de woonomgeving. Verder is er behoefte aan ondersteuning met ICT niet alleen bij de
bewoner, maar ook bij de mantelzorger enlof hulpverlener. De meeste gebruikersvoorwaarden liggen op
het gebied van de `gebruiksvriendelijkheid'.Hcewel in het algemeen bij de ontwikkeling van moderne
technieken `design for all' voorop hoort te staan, vragen gebruikersgroepen van mensen met een
beperking om maatwerk. Grote meerwaarde ligt in het van huis uit aangesloten zijn via een beeld-
spraakverbinding op een servicepunt in de wijk. Dit is dan ook de ICT-toepassing die door de deelnemers
aan de focusgroepen het meest kansrijk bevonden wordt om verder ontwikkeld te worden.
De ontwikkeling van woonservicezones is een proces van lange adem. Bij de sleutelpersonen overheerst
het algemene gevoel dat binnen de drie pilotgebieden van woonservicezones Eindhoven de aandacht moet
verschuiven van `praten' naar `doen'. Als vervolgstap wordt aanbevolen praktijkprojecten in te richten,
waar bewoners ervaring op kunnen dcen met domotica, de beeld-spraakverbinding, het kenbaar maken
van behoeften c.q. vragen aan een servicepunt en het van een servicepunt afnemen van diensten en
producten. Hiervoor zal in een woonservicezone rond het servicepunt een digitale handelingsomgeving
ontwikkeld moeten worden ter ondersteuning van bewoners, centralisten, professionele en
vrijwil ligersorganisaties.

- Meerpartijensamenwerking
Sleutelpersonen betrokken bij de ontwikkeling van VieDome en CamCare zien het doorlopen proces als
meerpartijensamenwerking (MPS). Geprobeerd is om op vijf thema's een koppeling te maken tussen
theoretische inzichten over MPS en de verworven kennis uit de cases VieDome en CamCare. Vanuit de
praktijk wordt bevestigd dat, zoals ook in de theorie wordt aangegeven, de omgang van partijen met
interdependentie, het convergeren van doelen, het vceren van de regie en het nemen van vraaggerichtheid
als uitgangspunt van invloed zijn op het realiseren van het gemeenschappelijke samenwerkingsdoel. Het
onderscheidmakende verschil in de cases VieDome en CamCare blijkt het tempo te zijn waarin het proces
van pilot tot uitrol doorlopen wordt. In het geval van CamCare is, vergeleken met VieDome, het aanbod
van producten en diensten in de pilotfase groter. Bovendien bereikt CamCare in de uitrolfase een groter
aantal gebruikers.
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11.2 Aanbevelingen
Anno 2005 zijn auto's geëvolueerd tot mobiele ICT-netwerken. Een modeme auto bevat circa veertig
besturingscomputers die via een netwerk met elkaar verbonden zijn7D3. Nieuwe ontwikkelingen, zoals op
het gebied van actieve veiligheid, kunnen niet meer zonder elektronica worden gerealiseerd. Autokopers
blijken bereid te zijn om te betalen voor moderne technieken die hun veiligheid waarborgen. Het zal
daarentegen nog geruime tijd duren voordat onze woningen, woonzorgcentra en wijken tcegerust zijn met
IP-ne[werken en bewoners voor services, bijvoorbeeld personenalarmering in combinatie met een vanuit
een servicepunt op afstand te openen voordeur, een abonnement nemen. In deze dissertatie is hiervoor een
groot aantal redenen, liggend op diverse gebieden, genoemd.

In Nederland worden moderne technieken om ouderen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen slechts
op beperkte schaal ingezet, in een relatief klein aantal pilots en veelal als een verzameling losse
toepassingen (in plaats van in een netwerk opgenomen functies) en alleen gericht op de bewoner in zijn
woning. Dit geldt des te meer als het om het faciliteren van mensen met een beperking gaat. Aarzeling is
kenmerkend voor zowel de aanbod- als vraagzijde.
De Graaf704 geeft voor het schoorvoetend invoeren door aanbieders een belangrijke reden: "De zorgsector
is nog niet ingericht op innovatie. Er is geen budget voor. Er is geen druk, zoals in het bedrijfsleven
(bijvoorbeeld in bovengencemde automobielindustrie), om innovaties verder ui[ te bouwen." Doordat
voorlopers kennis delen met de zogenaamde `early adapters' (dit zijn `progressieve volgers' die bereid
zijn de nieuwe technologie in te zetten) is de kloof te overbruggen. De Graaf zegt hierover. "Het blijk[ dat
de progressieven bewijzen willen zien van de voorlopers dat de modetne technieken inderdaad voordelen
opleveren, zoals kostenbesparingen (efficiënter en effectiever werken) en uiteindelijk een beter
zorgaanbod." Tegelijkertijd kan volgens De Graaf geprobeerd worden versnelling van het ontwikkelen en
implemen[eren van innovaties te bewerkstelligen door ICT-leveranciers in contact te brengen met de
voorlopers om hun aanbod beter af te stemmen op de vraag. Op het gebied van vraaggerichtheid worden
de eerste stappen gezet, van vraagsturing is nog geen sprake. Raden van bestuur van vooroplopende
woonzorgcentra bijvoorbeeld hebben dringend behoefte aan onafhankelijk advies, om hun woonzorgvisie
met behulp van ICT te ondersteunen, waarbij vraaggerichtheid het uitgangspun[ vormt. Het zou een goede
zaak zijn ook bij de ontwikkeling van woonservicezones de behoefte van burgers om zelfstandig te
(blijven) wonen en optimaal aan de maatschappij deel te nemen, leidend te laten zijn in hun vraag naar
facilitering door ICT.

VieDome en CamCare zijn voorbeelden van meerpartijensamenwerking, waarbij CamCare sneller in de
uitrolfase is aanbeland en een groter aantal gebruikers kent. Van beide voorlopers kunnen wij veel leren.
Aanhevolen wordt om het kennisdelen rond hest-practices op het gebied van zelfs[andig wonen in een
woonservicezone (gebruikmakend van modeme technieken) te stimuleren. He[ doel hiervan is om
gezamenlijk visie te ontwikkelen en vervolgstappen te bepalen. Woonservice Eindhoven heeft wat de
ontwikkeling van woonservicezones in bestaande stadswijken betreft het goede voorbeeld gegeven.
Andere gemeenten, bijvoorbeeld Tilburg, hebben expertise over het ontwikkelen van een
woonzorgservicezone in een nieuwbouwsituatie. Kennisdelen is ook in Europees verband belangrijk.
Hiervoor wordt een regiovergelijking aanbevolen tussen Brabant en een vergelijkbaar gebied in Zweden.
Op Europees niveau vindt reeds interregionale samenwerking plaats op het gebied van (de gevolgen van)
demografische ontwikkelingen, met name die welke verband houden met vergrijzing (zie par. 3.3.1). De
zogenaamde `lerende regio's' kunnen in een voedingsbodem voorzien om na te denken over de gekozen
aanpak om met woonservicezones in te spelen op deze demografische ontwikkelingen.

Er is ook aarzeling aan de vraagzijde te bespeuren, want bij voldcende vraag naar onder andere domotica
zal een reactie van marktpartijen ( woningcorporaties en zorgleveranciers, maar ook projectontwikkelaars,
architecten, bouwbedrijven en installateurs) niet uitblijven. Rdss"'S merkt op: "Het is ook mogelijk dat de
consument in het geheel niet geïnteresseerd is in huisautomatisering en de gordijnen liever met de hand

~03 Dr. Willibert Schleuter, hoofd ontwikkeling elektronica AUDI AG, in: Audi Magazine nr. 3, 2005, p. 45.
~04 Rob de Graaf, innovatieadviseur mobiele toepassingen onder meer in de thuiszorg in een interview in ICT-zorg, nurmner 4,
juli-augustus 2005, p. 9.
~ Róss, B. (2004, p. 11).
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bedient." Vanui[ de praktijk komen signalen dat in plaats van het benadrukken van `zorg' beter voor een
andere insteek gekozen worden. Als er wel belangstelling bestaat voor `I-domotica' (homeboxes,
entertainment, infotmatie- en communicatiesystemen) en het aantal huisnetwerken met
breedbandaansluiting snel toeneemt, biedt het aansluiten op deze behcefte kansen. Het is bovendien van
belang rekening [e houden met psychosociale factoren die bevorderen of verhinderen dat gebruikers
massaal moderne technieken omarmen. Een tweede aanbeveling is dan ook om, in samenspraak met
toekomstige gebruikers, vraaggericht, moderne technieken te ontwikkelen en in te zetten. Actieonderzoek
is hiervoor geschikt als methode, zo blijkt in de case `Eigen huis en techniek'. Een beperking van de voor
u liggende dissertatie is dat met het actieonderzoek in deze case slechts een begin gemaakt is. Dit zou
uitgebreid kunnen worden.

Actieonderzoek kan ook van betekenis zijn voor relevante onderwerpen die liggen op het gebied van:
- Aansluiting~uitsluiting. Aansluiting van diverse groepen ouderen, maar ook van risicogroepen

(bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een beperking en financieel zwakkeren) bij de
(informatie)samenleving.

- ICT-services voor wonen en participatie. Het bepalen van ICT-services waaraan specifieke
doelgroepen ( met name 75t en groepen mensen met een beperking) behoefte hebben om zelfstandig
wonen en maatschappelijke participatie te ondersteunen, vraagt meer onderzoek. Er is maatwerk
nodig (met vraaggerichtheid als uitgangspunt) in de toepassing van moderne technieken voor
specifieke doelgroepen. Welke behoeften kennen te onderscheiden groepen zorgvragers, met name
ook groepen met een intensieve zorgvraag? Hoe kan daaraan voldaan worden? Aanbevolen wordt om
een beeld-spraakverbinding te ontwikkelen, zodat burgers wonend in een woonservicezone van huis
uit verbonden zijn met een centraal servicepunt~~. Verder wordt aanbevolen een elektronische
handelingsomgeving rond een servicepunt te ontwikkelen om burgers, centralisten en organisaties op
het gebied van wonen, zorg en welzijn te faciliteren.

- Digitale sociale kaarten. Aanbevolen wordt om actieonderzoek naar kwaliteitscriteria op het gebied
van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vraaggerichtheid van sociale kaarten op intemet
voor burgers en professionals op te zetten. Welke gebruikersgroepen zijn er te onderscheiden en aan
welke informatie op intemet hebben zij behcefte? Hoe kunnen bestaande elektronische
informatievoorzieningen (onder meer de sociale kaart van zorgwelbrabant.nl) het beste worden
ingepast binnen het lokale éé n-loket? Aan welke aanvulling c.q. verdere ontwikkeling bestaat
behoefte bij professionals van het lokale loket om als informatie-intermediairs hun werk goed te
kunnendoen?

- VieDome. In Noord-Brabant heeft het VieDome-concept potentie. In de onderzochte case wordt
aanbevolen om aan introductie van deze moderne technologie bij gebruikers, medewerkers en
organisatie ruim aandacht te schenken. Aanbevolen wordt om daarbij met name te letten op
psychosociale aspecten die bij tcekomstige gebruikers een rol van betekenis spelen. Vanuit
verschillende invalshoeken zal de meerwaarde van VieDome in beeld gebracht kunnen worden. Het is
van essentieel belang om in de uitrolfase als strategisch aandachtspunt ` het in de markt zetten van
VieDome als commercieel product' uit te werken in een business case. Aanbevolen wordt om voor
het vermarkten van deze innovatie de expertise van communicatie- en marketingadviseurs in te
roepen.

- Vergelijking kosten en baten intramuraal en extramuraal. Aanbevolen wordt om voor projecten die in
een uitrolfase zijn beland, zoals CamCare en VieDome, een betrouwbare kosten-batenvergelijking
intramurale zorg in verhouding tot extramurale zorg op te stellen.

- Betaalbaarheid en betalingsbereidheid. Er zijn creatieve oplossingen nodig om de investeringen
`inclusief' te laten zijn. De gekochte woning bevat bijvoorbeeld al de benodigde modeme technieken

'~ In het interview van Vermeulen met prof. H. Becker, voorzitter RvB Stichting Humanitas, d.d. 27 september
2005, wordt door hem een kanttekening gemaakt vanuit de praktijk. "Overigens werken dergelijke call-centers vaak
slecht. Een bezoeker krijgt bijvoorbeeld wel iemand aan de (beeld)telefoon, maar de opvolging is in een aantal
gevallen organisatorisch niet geregeld. Uit kostenoverweging zijn de medewerkers van het callcenter veelal
goedkope krachten, die inhoudelijk over weinig expertise beschikken. In feite zou het omgekeerde moeten gelden.
Als taken uit de back-offices naar het front-office gebracht worden, moeten er in het front-office breed geschoolde
medewerkers zitten, die bovendien contactueel sterk zijn."
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om in de aansluiting op een centraal servicepunt te voorzien. Draadloze mogelijkheden, die aan
betrouwbaarheid winnen en bovendien goedkoper worden, moeten op het moment dat hieraan
behoefte is eenvoudig ingezet kunnen worden zonder dat financiële investering een barrière votmt.
Aanbevolen wordt in multidisciplinair verband naar dergelijke creatieve oplossingen te zoeken.
Uitkomstmaten voor innovatie. Paulus~o~ stelC "Innovatie is geen dcel op zich; het verhogen van de
productieomvang is de uitdaging." Striekwold~~ onderschrijft deze visie. Inzet van CamCare geeft
volgens Striekwold mogelijkheden voor verhoging van de zorgproductie. In tegenstelling tot
CamCare verkeren in Nederland de meeste projecten in een pilotfase of wordt gewerkt aan een demo.
Van tcegenomen zorgproductie kan in veel gevallen geen sprake zijn. Als uitkomstmaat voor
innovatie wordt vaak verhoging van efficiëntie (tegengaan van bureaucratisering) en effectiviteit
(doelgerichtheid) genomen. Bovenstaande uitkomstmaten voor innovatie komen overeen met de
traditionele maten: toename (verhoging productieomvang); verhouding kosten en baten (verhoging
efficiëntie) en doelgerichtheid (verhoging effectiviteit).
Als in primaire en secundaire processen in de zorgketen de `klantengroepenlzorgvragers' centraal
staan, is `kwaliteit van leven' een belangrijk criterium. Aanbevolen wordt om in het actieonderzoek
naar innovaties voor wonen, zorg en welzijn naast deze traditionele uitkomstmaten ook `kwaliteit van
leven voor de cliënt' te betrekken.

11.3 Discussie
Het bovenstaande overzich[ van conclusies en aanbevelingen wordt afgesloten met het aangeven van de
wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de dissertatie. Vervolgens wordt de vraag
beantwoord of er van goed actieonderzoek sprake is. Van de gemeente Tilburg kreeg promovendus eind
2005 het verzoek om vanuit de inhoud van de dissertatie, in een aantal stellingen, het kader te schetsen
voor een te organiseren symposium over `Zelfstandig wonen en zorg thuis met ICT'. Met deze
lakmoesproef op relevantie van de dissertatie wordt de discussie afgesloten.

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
In deze dissertatie liggen wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie dicht bij elkaar. Dat komt
omdat het object `cultuur' is, dat wil zeggen `door mensenhanden gemaakt'. Lewin beschrijft hoe een
onderzoeker een object kan begrijpen, namelijk door in te grijpen. Als bijvoorbeeld een organisatie
onderzocht wordt, geef[ de onderzoeker er blijk van het object te begrijpen als hij erin slaagt een
organisatieverandering plaats te laten vinden. Onderzoeken door in te grijpen is binnen de technische
wetenschappen in veel gevallen eenvoudiger dan in de sociale wetenschappen. Ter illustratie: als een
onderzceker eer, steer. in het vuur gooit en ontdekt dat er vloeibaar erts uitkomt, dat stolt als het vuur is
gedoofd, wordt door te handelen een belangrijke ontdekking in de chemie gedaan. In deze dissertatie is de
wetenschappelijke relevantie gelegen in de bijdrage aan de `body of knowledge' over zelfstandig wonen
door ouderen en de ondersteuning hiervan door ICT. Er is kennis verzameld over relevante
omgevingsinvlceden. De driehoek gebruikers-toepassingen-infrasttvc[uur is beschreven. Er is uitgewerkt
hoe meerpartijensamenwerking eruit kan zien, die nodig is om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De
voorwaarden waaraan toepassingen moeten voldoen om gebruikt te kunnen worden zijn aangegeven.

De maatschappelijke relevantie ligt in de met behulp van onderzoek geleverde bijdrage aan een
wezenlijke behoefte van mensen, namelijk `zelfstandig wonen'. Op basis van het actieonderzoek wordt
geconcludeerd dat ICT-toepassingen ondersteuning kunnen bieden bij het langer zelfs[andig wonen aan
ouderen en mensen met beperkingen. Een belangrijke voorwaazde voor zelfstandig wonen is
maatschappelijke participatie. Met name ICT-toepassingen die een functie verwllen op het gebied van
veiligheid blijken in een grote behoefte van ouderen te voorzien. Elektronische informatievoorzieningen,
bij voorkeur passend binnen het één-loket zullen aan belang winnen. Er bestaat onder meer behoefte aan
een overzicht per gemeente van alle aangepaste woningen voor oudere huurders en mensen met een

~o~ De heer mr. P. Paulus, ministerie van VWS, hoofd afdeling zorgaanbod-DVVO op het Congres Domotica á Telemedicine.
Eindhoven, d.d. 26 januari 2005.
~~ De heer R. Striekwold, manager RáD Sensire op hetzelfde congres. Eindhoven, d.d. 26 januari 20~5.
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beperking. Dit overzicht zou onderdeel uit kunnen maken van het één-loket en via internet te raadplegen
kunnen zijn.
Op basis van bestudeerde literatuur en projecten is een zogenaamde `menukaart' met moderne technieken
samengesteld. Hiermee kunnen toekomstige gebruikers zich een goed beeld vormen van de
mogelijkheden. Wanneer men in een woonservicezone woont, kan uit een `menukaar[' een basispakket
geselecteerd worden van moderne technieken om het zelfstandig wonen te ondersteunen. ICT zal ingezet
mceten worden binnen woonzorgzones om ongeplande zorg aan huis mogelijk te maken. Het is belangrijk
om tijdig te denken in oplossingen. De meest kansrijke ICT-toepassing om verder ontwikkeld te worden is
hei van huis uit aangesloten zijn met een beeld-spraakverbinding op een servicepunt in de wijk. Hiervoor
zal in een woonservicezone rond het servicepunt een digitale handelingsomgeving nodig zijn ter
ondersteuning van bewoners, centralisten, professionele en vrijwilligersorganisaties. Het ontwikkelen van
een dergelijke digitale handelsomgeving rond een servicepunt zou voor onder meer VieDome en
CamCare een adequate vervolgstap kunnen zija Ontwikkelingsprocessen als deze vragen om
meerpartijensamenwerking. Belangrijke startcondities hiervoor zijn de omgang van partijen met
interdependentie en het convergeren van dcelen. Regievoering en vraaggerichtheid vormen twee
belangrijke procescondities die van invloed zijn op het realiseren van het gemeenschappelijke
samenwerkingsdoel.

Verantwoording van de keuze voor actieonderzoek
Aan het eind van hoofdstuk 2, waarin het onderzoekskader staat beschreven, worden vragen
gesteld over de verantwoording van de keuze voor actieonderzoek. Op deze plaats wordt door
mij als promovendus de kernvraag waarmee Bradbury en Reason hun handboek over
actieonderzoek afslui[en `Doen wij goed actieonderzoek?' met een volmondig `ja' beantwoord.
Naar aanleiding van de door Bradbury en Reason gestelde vragen concludeer ik dat:
- participatorisch actieonderzoek kansen biedt om draagvlak voor vermaatschappelijking van

zorg in het algemeen en voor zorgvernieuwing in het bijzonder te ontwikkelen;
- in de cases een grote mate van participatie bereikt wordt;
- van het actieonderzoek in eerste instantie de deelnemers zelf profiteren;
- het actieonderzoek ruimte biedt aan meervoudige perspectieven;
- participanten aangeven dat de vraag naar inzet van ICT ter ondersteuning van ouderen die zo

lang mogelijk zelfstandig willen wonen en daarmee de gang naaz een verzorgings- of
verpleeghuis uitstellen, een fundamentele kwestie is.

Wel past bescheidenheid: er is slechts een begin gemaakt om een nieuwe, duurzame infrastructuur te laten
verrijzen. Het zal u dan ook niet verbazen dat mijn belangrijkste aanbeveling is: doorgaan op de
ingeslagen weg om de ontwikkeling van woonservicezones en de inbreng van moderne technieken
hierbinnen met actieonderzoek te ondersteunen. Er is procesondersteuning nodig, die meerdere jaren in
beslag zal nemen. Onder deskundige begeleiding kunnen hierbij ook ~roepen studenten in zogenaamde
`academische werkplaatsen', in de betekenis die prof. dr. Garretsen~ in zijn oratie aangeeft, worden
ingezet. Het gezamenlijke doel van de betrokken partijen zou daarbij kunnen zijn: `het verbeteren van de
kwaliteit van leven van alle burgers in de woonservicezone, op vraaggerichte wijze en tegen acceptabele
kosten'. Een kans om dit gezamenlijke doel als centrale opgave aan de bij de ontwikkeling van
woonzorgservicezones betrokken partijen voor te leggen dient zich aan als de gemeente Tilburg aan
promovendus een inhoudelijke bijdrage vraagt voor het organiseren van een te symposium.

~~ Garretsen, H. (2001, p. 22).
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Stel[ingen uit de dissertatie voor het symposium 'Zelfstandig wonen en zorg thuis met ICT'
Volgens de initiatiefnemers van woonzorgservicezones Tilburg bij de gemeente Tilburg, past het
onderwerp van de disserta[ie binnen de beleidsnotitie `Tilburg in Topconditie' (met name op het gebied
van de ontwikkeling van woonzorgservicezones en in het economisch actieplan medische sector). In de
tweede heift van 2005 ziet de gemeente Tilburg"o hierin aanleiding om in samenwerking met de UvT een
symposium over `Zelfstandig wonen en zorg thuis met ICT' voor te bereiden. Dcel van deze
expertmeeting is: draagvlak creëren voor het oprichten van een Stuurgroep, die de opdracht zal krijgen
om in 2006 een ICT-actieprogramma op te stellen voor de as `wonen-zorg' in Tilburgl Midden-Brabantl
Brabant. Deelnemers zullen worden uitgenodigd om kennis te delen over ICT-oplossingen op twee
sporen. Enetzijds om ouderen en mensen met een beperking met ICT te ondersteunen bij het zelfstandig
(blijven) wonen en anderzijds in he[ faciliteren met ICT van het verkrijgen van zorg thuis. Aan
promovendus wordt gevraagd om voor het symposium op basis van de inhoud van zijn dissertatie een
aantal stellingen te formuleren die het kader aangeven en de gedachtewisseling stimuleren. Als votm is
gekozen voor `stellingen', omdat verwacht wordt dat deze presentatiewijze de deelnemers zal stimuleren
tot gezamenlijke reflectie.
Zoals de Engelsen zeggen: `The proof of the pudding is in the eating'. Voor promovendus betekent dit
verzoek om een inhoudelijke bijdrage een uitgelezen kans om, als variant op de vroeger veelvuldig
toegepaste `schertsstellingen', de grote hoeveelheid informatie uit de dissertatie praktijkgericht te
presenteren en per stelling aan te geven waar onderbouwing in de dissertatie is terug te vinden.
Promovendus verwacht op deze wijze de meest concrete boodschappen voor de toekomst voor de
deelnemers aan de expertmeeting (actoren van gemeente, zorgleveranciers, woningcorporaties,
zorgverzekeraars en provincie) in de ouderenzorg c.q. ouderen dienstverlening, `pittig' te kunnen
articuleren. De onderbouwde stellingen voorzien in een mogelijkheid om een terugblik te geven, maar
vooral ook biedt het kansen om vooruit te kijken.

1. Eye-opener: Het is 5 voor twaalf
De komende tien jaar staan wij in Noord-Brabant voor een grote opgave op de met elkaar
samenhangende gebieden van wonen-zorg-welzijn. Wij leven in een turbulente omgeving, die in
hoog tempo verandert als gevolg van vergtijzing, extramuralisering en vermaatschappelijking van
zorg. Vanaf 2015 zal de vergrijzingsgolf aanzwellen: in 2035 is een kwart van de bevolking ouder
dan 65 jaar. Ook grceit het aantal chronisch zieken (patiënten met hartfalen, diabetes,
astmalluchtwegaandoeningen). Verwacht wordt dat de kosten van de zorg blijven toenemen en er
[egelijkertijd te weinig `handen aan het bed' zullen zijn om mensen met een intensieve zorgvraag
te helpen.

Zie voor een beschrijving van de kwantitatieve opgave voor wonen, zorg en welzijn het nationale
Actieplan 2004 tlm 2006 van Dekker en Ross (2004); de vertaling naar de provincie Noord-
Brabant over beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant (2004) en de
houtskoolschetsen voor Uden en Veghel van Arts en Blauw (2004). Een kwalitatieve beschrijving
- met een waazdering van de verschillende aspecten van het wonen - verzorgen Bos en Leveling
(2004). Voor een beschrijving van de relevante omgevingsontwikkelingen zie hoofdstuk 3.
Sleutelpublicaties over vergrijzing zijn te vinden bij het NIDI (2000, 2002), Wijnstekers en Stad
(2003) en bij gemeenteafdelingen voor bevolkingscijfers (b.v. afdeling BIO DAPZ gemeente
Eindhoven). Volgens de PRVMZ grceit het aantal patiënten met een of ineer chronische
aandceningen sterk. Voor hartziekten, diabetes en astmalluchtwegaandoeningen worden de
komende 15 jaar stijgingen van 65 tot 90 procent voorzien"~. Over extramuralisering en
vermaatschappelijking van zorg staat meer informatie in het RMO-advies (2002), bij Kwekkeboom
(2001) en PRVMZ (2002). Een illustratie van vermaatschappelijking in de sector mensen met een
verstandelijke beperking geeft Merks (2004). Dat vermaatschappelijking moeizaam tot stand komt
blijkt o.a. uit publicaties van Plemper en Van Vliet (2002), Siebesma (2005), PRVMZ (2002) en
Koops en Kwekkeboom (2005). In hun brief aan de Tweede Kamer adviseren Ross en Hoogervorsi

"o Het voorstel van promotor en promovendus om als gemeente Tilburg en UvT gezamenlijk een symposium te
organiseren wordt na bespreking met wethouder mevrouw E. Aarts-Enbers en beleidsmedewerker de heer H. te
Brummelstroete door de gemeente Tilburg opgepakt.
'~ ~ Zie recent cijfermateriaal in het interview van de heer H. Kemps, directeur PRVMZ Noord-Brabant, in het
Brabants Dagblad, d.d. 6 februazi 2006.
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(2004) in te zetten op `beheerste groei van de AWBZ'. Naast vergrijzing en verkleuring is er
volgens NIDI in Noord-Brabant ook sprake van `ontgroening', dat wil zeggen een daling van het
aantal jongeren. Hierdoor is er ook minder toestroom van jongeren naar werk in de zorg te
verwachten, terwijl het ministerie van Economische Zaken (2006) in het Actieplan 2005-2009
signaleert, dat bij - ongewijzigd beleid - in 2025 het nodig zal zijn dat 25~o van de
bercepsbevolking in de zorg werkt. In dit nationale ICT-Actieprogramma benadrukt het Ministerie
van Economische Zaken dat het - gezien een aantal maatschappelijke trends - anno 2006
belangrijk is om op een breed front te werken aan het benutten van de mogelijkheden van [CT in
het zorgproces. Het Ministerie van Economische Zaken roept daarbij op om daadkracht te tonen,
omdat het benutten van dergelijke innovaties een periode van bijna vijftien jaar vraagt.

2. `Zelfstandig wonen' is van grote betekenis
Burgers geven aan zelfstandig te willen blijven wonen, ook als zij ouder worden of inet
beperkingen te maken krijgen. Deze behoefte zou richtinggevend moeten zijn bij het vraaggericht
zoeken naar ICT-oplossingen om het zelfstandig wonen te ondersteunen.

De wens om zo lang mogelijk zelfstandig te willen wonen blijkt zowel in de literatuur bij o.a. Tits,
Lambeck en Muffels (2000) als in focusgroepbijeenkomsten, zie de beschrijving van de resultaten
in de case `Eigen huis en techniek'. Rijckmans, Garretsen, Bongers en Van de Goor (2001)
beschouwen `vraaggerichtheid' en `vraagsturing' als sleutelbegrippen in het innovatieve denken
over (gezondheids)zorg, welzijn en wonen. Alhoewel reeds vanuit de Vitaal Grijs-projecten door
Bosch en Dorrestein (2002) groot belang wordt gehecht aan het feit dat ouderen zelf aangeven
welke ICT-toepassingen ze belangrijk vinden in hun woning, komen vraaggerichtheid of
vraagsturing niet vaak voor. Van der Leeuw (2004) betoogt dat van de circa 120 domoticaprojecten
in Nederland er slechts 8 min of ineer vraaggestuurd zijn. Een goede illustratie van het maken van
een omslag van aanbod- naar vraaggerichtheid geeft Woningstichting De Zaligheden. Na twee
eerdere aanbodgerichte projecten , waarin bleek dat de meeste bewoners niet zitten te wachten op
een huis vol technische snufjes, wordt overgestapt op een vraaggerichte aanpak. De 22 woningen
in Reusel voor mensen met een zorgbehoefte worden standaard voorzien van een infrastructuur en
een basispakket met domoticatcepassingen; bewoners krijgen de keuze uit vier uitbreidingen op het
basispakket. Alhoewel vraaggericht werken nog een uitzondering vormt biedt deze aanpak de
meeste kans op aansluiting op de behoefte van (tcekomstige) gebruikers.

3. Centrale opgave
De hoofdvraag is: `Hoe kunnen ouderen in 2015 met behulp van ICT langer zelfstandig wonen en
- indien gewenst - zorg thuis ontvangen, zodanig dat van een goede kwaliteit van leven sprake is
en de kosten acceptabel zijn?'

Ten behoeve van het symposium over `zelfstandig wonen en zorg thuis met ICT' vindt vanuit de
inhoud van de dissertatie concretisering plaats in de centrale opgave.

4. Woonzorgservicezones als denkkader
Het ontwikkelen van woonzorgservicezones kan aan partners een gezamenlijk denkkader bieden
om geleerde lessen te bespreken. Met andere woorden: kennisdelen door te reflec[eren op best
practices in tegenstelling tot het uitwerken van een model, dat claimt een rationeel voorschrift te
zijn.

[n hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat het model van de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen
Gezondheidszorg, het zogenaamde STAGG-model, op alle niveaus (landelijk, provinciaal en
gemeentelijk) in Nederland ondersteuning vindt. Het STAGG-model biedt mogelijkheid om de
behoefte aan woonzorgcircuits en bijbehorende voorzieningen te kwantificeren in woongebieden
die woon(zorg)servicezones worden genoemd. Zowel de gemeente Eindhoven (zie de uitwerking
van visie en plan van aanpak van de Regiegroep Woonservicezones Eindhoven, 2003) als Tilburg
(zie de visie van wethouder Aarts-Engbers en beleidsmedewerker Te Brummelstroete in par. 4.3)
geven aan het STAGG-model als denkkader te willen gebruiken in plaats van het als blauwdruk,
integraal in te voeren
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5. Toepassing van ICT vraagt om schaalgrootte en maatwerk
[CT moet, op veel grotere schaal dan tot nu toe gebeurt, ingezet worden om vraaggericht het
zelfstandig wonen in woonservicezones te ondersteunen. Denk aan regio's met 100.000 tot
300.000 aansluitingen om burgers van huis uit via een beeld-spraakverbinding en domotica te
verbinden met een zorgcentrale. Het tcepassen van ICT vraagt enerzijds om voldcende
'schaalgrootte' en anderzijds om `maatwerk'. De schaalgrootte voor uitrol van ICT in de sociale
woningbouw ligt op het niveau van BrabantStad. Dit is het gebied met ruim 1,5 miljcen inwoners
van de vijf grootste Brabantse gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch,
Tilburg). Maatwerk is nodig, met name om 75-plussers en hun mantelzorgers te helpen, die te
maken krijgen met zware somatische enlof psychogeriatrische problematiek en om mensen met
een beperking te onderstetuten die zelfstandig in de wijk willen wonen. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan het uitwerken van een projectvoorstel om als zorgleveranciers een 7x24-uurs zorgcentrale in
Tilburg te ontwikkelen startend vanuit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
(projectidee van R. Helder~~Z).

In deze dissertatie wordt beschreven hce ICT-tcepassingen veelal een ontwikkeling doormaken van
'demo' (om zichtbaar te maken wat wordt bedceld), naar `pilot' (om in de praktijk de toepassing uit
te proberen bij een klein aantal gebruikers), in een enkel geval naar een `verlengde pilot' (zoals bij
VieDome) en tenslotte naaz `uitrol'. De meeste projecten komen niet verder dan een demo of
stranden in het pilotstadium. [n Nederland bereiken alleen VieDome en CamCare uitrol op grotere
schaal. Corpeleijn en Schouw (2004) stellen een businesscase op om een basispakket aan diensten
(voor besparingen op energiemanagement, veiligheid, personenalarmering en diensten aan huis)
binnen vier jaar rendabel te krijgen. Hieruit blijkt dat minimaal 100.000 huurders nodig zijn die drie
diensten per residential gateway afnemen. Om de haalbaarheid van een dergelijke businesscase via
pilots te toetsen is dus massa nodig - bijvoorbeeld op een schaal ter grootte van de regio Midden-
Brabant - en meerpartijensamenwerking van een groot aantal actoren.
Op een groot aantal plaatsen komt de behoefte aan veilig zelfstandig wonen terug. Dit blijkt in de
literatuur bij onder meer Van der Leeuw (2004), Kesters (2005), Weijers (2005); in expertinterviews
bij Lee (ter gelegenheid van de opening van woonzorgcentrum Koningsvoorde, d.d. 2 juli 2005); in
het Seniorenpanel ICT (Vermeulen en Janssen, 2001); in diverse projecten (bijvoorbeeld VieDome)
en in de focusgroepbijeenkomsten in de cace `Eigen huis en techniek'. Dat is niet verwonderlijk,
want veiligheid staat hoog genoteerd in de behoeftehiërarchie van Maslow (1943). Ook mensen met
een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen zullen hun veiligheid gegarandeerd willen zien
(met name tijdens avonden, nachten, weekeinden of vakanties). Het ligt daarom een goede zaak als
zorgleveranciers een 7x24-uurs zorgcentrale in Tilburg te ontwikkelen. Het projectidee van R.
Helder, Amarant verdient dan ook verdere uitwerking.

6. De vernieuwing van zorgleveranciers behoeft ondersteuning met ICT
Door fusies gegroeide thuiszorgorganisaties werken met drukbezette call-centers, waarin een
toekomstvaste ICT-infrastructuur onontbeerlijk is. Woonzorgcentra zijn in transitie, zij
ontwikkelen zich enerzijds tot expertisecentra op somatisch en psychogeriatrisch gebied en
krijgen anderzijds een uitstralende functie naar de wijk. Kleinschalige wooninitiatieven voor
mensen met dementie, waarin `belevingsgerichte zorg' geboden wordt, zijn in opkomst. Als er
van een complexe zorgvraag sprake is, zoals bij ouderen met dementie of bij mensen met een
meervoudige beperking, zal het zorgaanbod steeds vaker in specifieke wijkgebonden
voorzieningen en op centrumlocaties vormgegeven worden.

Door Breedveld en Batenburg (1999) wordt voor thuiszorgorganisaties verbreding verwacht naar
samenwerking op supraregionaal niveau (zie par. 2.5.2.9 voor de betekenis van horizontale en
verticale integratie van thuiszorgorganisaties). In interviews geven experts (zie onder meer Van
den Eijden, Tradinova; Muurling, SVVE De Archipel; Van den Schoor, woonzorgcentra De Horst
en Kronehcef) aan dat woonzorgcentra een omslag doormaken. Singelenberg (2004) baart de
stijging van het aantal dementerenden zorgen. Met name in Noord-Brabant is sprake van een
toename van het aantal dementerenden (PRVMZ, 2003). Tot 2010 wordt jaarlijks een groei van de
populatie dementerende ouderen verwacht van 2,2oIo. In de periode 2010 tot 2030 zal de jaarlijkse

"'' Formulering van een projectidee door de heer R. Helder, d'vecteur Amarant in een interview met J. Vermeulen,
d.d. 5 oktober 2005.
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grcei oplopen tot 3,6 90. Het aantal dementerenden verdubbelt in Noord-Brabant de komende tien
jaar tot 50.000. IWZ-pilots in het Leo Polakhuis, Antaris (Amsterdam) en Driemaashave
(Maassluis) om in kleinschalige woonvormen voor dementerenden domoticaontwikkelingen te
bevorderen, leveren positieve ervaringen op. Van der Leeuw (2004) geeft aan dat domotica voor
specifieke doelgroepen, zoals verstandelijk gehandicapten en ouderen uit zorgintensieve grcepen,
anno 2004 nog in de kinderschcenen staat.

7. Meerpartijensamenwerking en regie
Samenwerking van een groot aantal partijen is essentieel om de hierboven genoemde `centrale
opgave' aan te pakken. Dit is een complex proces, waarbij met name veel aandacht besteed moet
worden aan het invullen van de regiefunctie. De gemeente heeft als regisseur de hulp van
natuurlijke trekkers uit het veld nodig, denk aan vertegenwoordigers van zorgvragers,
woningcorporaties, zorg- en welzijnsleveranciers. Deze partijen zullen door de regisseur
uitgenodigd worden - vanuit eigen expertise - een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van
woonservicezones.

Zie hoofdstuk 4 waarin voor Tilburg en Eindhoven wordt beschreven hoe, volgens het STAGG-
model, de woon(zorg)servicezones ontwikkeld kunnen worden. In Eindhoven is de regiefunctie
vervuld door de Regiegrcep. Onder voorzitterschap van de wethouder wonen en wrg participeren
vertegenwoordigers van: zorgvragers, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, woningcorporaties,
zorgkantoor, gemeentelijke diensten en provincie Noord-Brabant. Het projectleiderschap berust bij
de GGD-Eindhoven. Er is in Eindhoven gekozen voor een bottum-up benadering. De Regiegroep
Woonservicezones Eindhoven formuleert een visie (2003), werkt een model uit, wijst drie
pilotgebieden aan, stelt actieprogramma's op, rapporteert over de stand van zaken rond de
actieprogramma's (Ruinaard, d.d. 31 maart 2004) en houdt een conferentie `Woonservice 8c ICT'
(Regiegroep Woonservice Eindhoven, d.d. 8 oktober 2004). Ook Tilburg werkt haar visie uit over
woonzorgservicezones (Gemeente Tilburg, 2005) en start implementatie in een nieuwbouwwijk.
Omdat mensen zich vaak moeilijk een voorstelling van domotica kunnen maken, wordt er zowel in
Tilburg als in Eindhoven een zogenaamde `demowoning' ingericht. De initiatiefnemers van de
demowoning in Tilburg kondigen aan ervaringen van bezoekers in een brochure te zullen bundelen
(Habers: publicatiedatum voorjaaz 2006). De webwoning in de Eindhovense Vlinderbuurt wordt
beschreven in par. 4.4.3.

8. Perspectief bieden
`Het is goed oud worden in het Brabantse land'. Gezamenlijk zullen betrokken partijen door de
gemeente Tilburg gevraagd worden in een Stuurgrcep zitting te nemen om een actieprogramma
op te stellen en uit te voeren dat perspectief biedt aan alle Brabantse senioren.

9. Aansluiten bij kenniscentra
Intramurale zorg zal zich richten op 'intensieve zorg'. Er gaat een omslag plaatsvinden van 'zorg
in de instelling' naar `zorg aan huis', een proces dat adequaat transitiemanagement vraagt. De
zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking, wordt vaker - integraal en
wijkgericht - in de thuissituatie geleverd. Hiervoor is de ontwikkeling van een gedragen visie
nodig. Bij koepelorganisaties (ouderenorganisaties, patiëntenorganisaties, gemeenten,
woonzorgcentra, woningcorporaties) en bij brede zorgleveranciers zullen `kenniscentra' ontstaan
die zich richten op specifieke cliëntgroepen. Zoals bekend zit het grootste kapitaal van
organisaties in hun medewerkers. Het is van groot belang, dat medewerkers - ook medewerkers
van samenwerkende organisaties - kennis en competenties delen, onderhouden, verdiepen,
onderbouwen en vemieuwen. Hiervoor zijn investeringen in kenniscentra nodig. Denk aan
kenniscentra gerelateerd aan cliëntgrcepen voor: jeugdigen, ouderen (somatische zorg en
psychogeriatrische zorg), mensen met een meervoudige beperking, mensen met een lichte
lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met een gedrags- enlof psycho-sociale
problematiek, etc. In deze kenniscentra kan een dialoog plaatsvinden tussen theorie en praktijk om
gezamenlijk antwoorden te vinden op (nieuwe) behceften van cliëntgroepen, bijvoorbeeld aan
services om zelfstandig te wonen en maatschappelijk te participeren. Kenniscentra kunnen een
hoofdrol spelen als katalysatoren voor zorgvemieuwing.

268



Voor ouderen in Noord-Brabant bied[ het Kenniscentrum Ouderen een platform met onder meer
inbreng vanuit het Verenigd Bonden Overleg Ouderen (VBOB). Voor patiënten en
zorgconsumenten voorziet hierin op provinciaal niveau, het PPCP en regionaal niveau de vier
RPCP's. Voor de grote groep mantelzorgers vervult de Brabantse Raad van Mantelzorgers een
codrdinerende functie. Kleinere gemeenten werken samen, zie bijvoorbeeld het DAS-verband van
Deurne, Asten-Someren, dat onderdeel uitmaakt van de Peel-gemeenten en in Zuidoost-Brabant
opgaat in het SRE-samenwerkingsverband voor bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten. De
vijf grootste Brabantse gemeenten bundelen hun krachten in de B5. Futura geefr een voorbeeld van
één kenniscentrum ter ondersteuning van zes woningcorporaties in Noord-Brabant. De
samenwerking in het Domotica Kenniscentrum van thuiszorgorganisatie Thebe en drie
woningcorporaties (TBV Wonen, Tiwos en Wonen Breburg) in 2003 en 2004, leverde een schat
aan bezoekersinformatie op (zie de annotatie bij het Domotica Kenniscentrum in het laatste
hoofdstuk, onder Intemetbronnen). De Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuizen Eindhoven
(SVVE) De Archipe] heeft plannen om expertisecentra voor somatiek en psychogeriatrie op te
zetten in Zuidoost-Brabant (zie het interview in paz. 3.4.1.1 met de heer A. Muurling, voorzitter
raad van bestuur SVVE De Archipel, d.d. 12 november 2003). Thuiszorgorganisaties fuseren, zoals
bijvoorbeeld Kempenstreek en Eindhoven, die samen verder gaan als ZuidZorg (zie par. 7.4.6 waar
de uiirol van VieDome door ZuidZorg in Rundgraafpark beschreven staat). Begin 2006 berichten
Amarant en Zorggrcep West- en Midden-Brabant over een onderzcek naar fusie en hun plannen
om te investeren in kenniscentra (zie Brabants Dagblad, d.d. 23 januari 2006). Aanbevolen wordt
om bij deze kenniscentra aansluiting te zoeken voor het gezamenlijk ontwikkelen van innovaties.

10. Van denken naar dcen
Het is zaak om tijdig de omslag te maken van `denken' naar `doen'. Anders blijft het bij praten en
worden er [e weinig concrete resultaten bereikt. Actieonderzoek heeft in de praktijk bewezen een
geschikte methode te zijn. Kennisinstituten van universiteiten (UvT~I'ranzo en TUE) en de
lec[ora[en en kenniskringen van hogescholen ( Fontys en Avans) kunnen een helpende hand
bieden om lokale ontwikkeling te ondersteunen.

De ontwikkeling van woonservicezones en het inzetten van ICT - ter ondersteuning van het
zelfstandig wonen en het leveren van thuisgerichte zorg - vergen een lange adem. Dat bevestigen
sleutelfiguren van de Regiegroep Woonservice Eindhoven; dat komt ook tijdens de
focusgrcepbijeenkomsten in de case `Eigen huis en techniek' naaz voren en dat is ook een
belangrijke leerervaring in Tilburg, aangevoerd door Te BrummelsVcete in een interview van Van
Rossum en Jansen (2005) en in eigen gesprekken (zie par. 4.3.6 ). Actieonderzoek en appreciative
inquiry blijken in deze dissertatie respectievelijk een geschikte methode en een bruikbaar
instrument te zijn (zie het relevantieonderzoek in deel III). Aan de gemeente als regisseur wordt
aanbevolen met universiteiten en hogeschoien een convenant af te sluiten voor het inzetten van
studenten en assistenten in opleiding (aio's) om lokale ontwikkelingen te ondersteunen binnen de
door Garretsen in zijn oratie (d.d. 22 juni 2001) uitgewerkte wetenschappelijke werkplaatsen. Deze
samenwerking biedt een aantal voordelen. Er komt mankracht voor lokale innovatie beschikbaaz.
Studenten krijgen gelegenheid om competenties te ontwikkelen waaraan in de praktijk behoefte
bestaat, waardoor zij later eenvoudiger toegang tot de arbeidsmarkt zullen vinden. Het
kennisniveau van docenten bereikt een hoger niveau (zie bijvoorbeeld de mogelijkheden die Fontys
voor aio's schept). Kortom, onafhankelijke doch betrokken actieonderzcekers van universiteiten en
hogescholen kunnen zich verbinden met sleutelpersonen uit het veld om gezamenlijk een
maatschappelijke problematiek aan te pakken (zie par. 2.3 waarin de `relatie tussen theorie en
praktijk' en `actieonderzcek en de universitaire wereld' worden uitgewerkt).
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11.4 Samenvatting: Langer zeffstandig wonen en hce ICT daarbij kan helpen
Actieonderzoek naar de inzet van ICT ter ondersteuning van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig
willen wonen

Uit literatuuronderzoek blijkt dat vergrijzing, extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg
belangrijke omgevingsinvloeden zijn. Burgers geven aan zelfstandig te willen wonen, ook als zij ouder
worden of inet beperkingen te maken krijgen. Naar verwachting zal de nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning voor zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie het kader scheppen. Met het
verdwijnen van de verzorgingsstaat wordt het uitgangspunt dat actieve en zelfredzame burgers eigen
oplossingen realiseren voor hun behoeften op de samenhangende gebieden wonen, zorg en welzijn.
Gemeenten spelen op deze trends in door woon(zorg)servicezones te ontwikkelen. Onder meer in
Eindhoven zijn belangrijke stappen gezet. Partijen werken daar onder leiding van een regiegroep het
woonservicemodel uit met een bijbehorend actieprogramma, dat in drie pilotgebieden wordt
geconcretiseerd. `ICT 8t Woonservice' is in Eindhoven benoemd tot een van de vier stedelijke
programmapunten. Het gezamenlijke doel van partijen is he[ verbe[eren van de kwaliteit van leven van
alle burgers in de woonservicezone. Actieonderzoek als methode en appreciative inquiry als instrument
bieden objectieve doch betrokken onderzoekers ingang tot het gezamenlijk aanpakken van in de praktijk
gevoelde problematiek. In de case `Eigen huis en techniek' wordt hiermee positieve ervaring opgedaan.
De belangrijkste aanbeveling is om de ontwikkeling van woonservicezones en de inbreng van moderne
technieken hierbinnen met meerjarig actieonderzoek te ondersteunen.

Er komen steeds meer gebruikers die met moderne technieken kunnen omgaan. Ook de infrastructuur is in
veel gevallen aanwezig. Breedband doet op grote schaal zijn intrede in de Nederlandse huishoudens en in
het bedrijfsleven. Een punt van zorg vormen de toepassingen. Om het zelfstandig wonen te ondersteunen,
zijn digitale informatievoorzieningen nodig die passen in de één-loketontwikkeling. Het elektronisch
patiën[endossier heeft nog een lange weg te gaan. Domotica wordt slechts aarzelend ingezet.
Toepassingen op het gebied van telemedicine en beeld-spraak verkeren veelal in de pilotfase. Door
vraaggericht nieuwe netwerktoepassingen te ontwikkelen, kunnen betaalbare oplossingen gevonden
worden om het zelfstandig wonen te ondersteunen en - indien nodig - zorg aan huis te leveren. Hiervoor
is meerpartijensamenwerking in de keten wonen-zorg-welzijn essentieel. Twee best practices, `VieDome'
en `CamCare', zijn onderzocht en beschreven. Dit levert in beide cases op het gebied van de omgang met
interdependentie, doelconvergentie, regievoering en vraaggerichtheid een groot aantal geleerde lessen op.

In deze dissertatie worden concrete vervolglijnen geadviseerd. Aanbevolen wordt onder meer om:
- Het delen van kennis te stimuleren rond best practices in woonservicezones, waarin moderne

technieken burgers ondersteunen bij het zelfstandig wonen en het maatschappelijk participeren.
- Voor het creëren van nieuwe, responsieve systemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarin

zelfstandig wonen op de eerste plaats staat, zijn drie acties nodig. Allereerst moet een beeld-
spraakverbinding ontwikkeld worden om burgers van huis uit te verbinden met het servicepunt in de
woonservicezone. Vervolgens vraagt de ontwikkeling van een elektronische handelingsomgeving
rond dit servicepunt aandacht, gericht op het faciliteren van diverse groepen burgers (ouderen, mensen
met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers), centralisten en organisaties. Ten slotte is het van
belang om vooroplopende woonzorgcentra [e identificeren die ICT willen inzetten op twee sporen:
enerzijds om intramuraal te vernieuwen en anderzijds om extramuraal te transformeren tot
expertisecentra voor somatiek en psychogeria[rie, met een uitstralende functie naar de wijk. Het zou
gced zijn deze koplopers uit te nodigen hun visie voor het voetlicht te brengen.

- Een gezamenlijke business case uit te werken voor het vermarkten van VieDome als beeld-
spraakverbinding met een basispakket domotica.

- Actieonderzoek uit te voeren dat gericht is op het grootschalig inzetten van innovaties op het gebied
van wonen, zorg en welzijn, zoals CamCare en VieDome, waarin naast traditionele uitkomstmaten
ook `kwaliteit van leven voor het cliëntsysteem' betrokken wordt.
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11.5 Summary: ICT as an enabler for prolonged Independent living
Action research into the use of ICT in support of senior citizens wishing to live independently as long as
they can.

Ageing, extramuralisation and community care, it appears from qualified research, are important
environment influences. Citizens indicate they wish to live independently, even when they aze growing
older or are facing limitations. It is to be expected that the new Act on Social Support will provide the
framework for independent living and social participation. To compensate for the disappeazance of the
Welfare State the principle is that active, self-reliant citizens will find solutions for their needs in the
related fields of living, care and welfare. Municipalities are anticipating these trends by developing living-
service zones. Among a number of other cities Eindhoven has already taken important steps. Led by a
Steering Group various parties are working out a living-service model with a matching action programme
that will be realized in three pilot areas. `ICT 8c Living-Service' in Eindhoven has been nominated as a
major Municipal Programme Poin[. The collective aim of parties concerned is to improve the quality of
life of all citizens within the living-service zone.
The action research method and the appreciative inquiry instrumen[ offer objective but committed
researchers a collective opportunity to tackle matters for concem felt in practice. The `Private Home and
Technology' case offers some positive experience in this field. The most importan[ recommendation here
is to support the development of living-service zones and the application of modern technologies in them
by setting up action research over several years.

There is an increasing number of users able to handle modem technologies. And in many cases the
infrastruc[ure is already at hand. Broadband is widely making its entry into Dutch households and into
business. The applica[ions are still a matter of some concern. In order to support independent living digital
information services compatible with the single-window development are necessary. The electronic
patient file still has a long way to go. Domotica is only used hesitatingly. Applications in the fields of
telemedicine and multimedia communication are mainly in a pilot stage. In developing custom made
network applications affordable solutions supporting independent living may be found and, if necessary,
care may be supplied at home. To achieve [his, multi-party collaboration is essential in the living-care-
welfaze chain. Two best practice examples, `VieDome' and `CamCare', have been examined and
described. Both cases produce a large number of lessons leamed on dealing with interdependence, target
convergence, direction and demand orientation.

In this dissertation a specific course of action is advisable. Steps to be recommended are a.o.:
- The stimulatien of sharing knowledge concerning best practices in livinbsen~ice zenes, where

modern technologies support citizens in independent living and social participation.
- In order to create new, responsive living-care-welfare systems welcoming citizens as clients, threefold

action is needed. In the first place the development of a mu]timedia connection linking individual
homes wi[h service points in a living-service zone. Secondly, the development of a tele service-
platform. And finally, a shared service-centre facilitating various groups of citizens (elderly people,
persons with a disability, family carers, volunteers), cen[ralists and organizations.

- The recognition of pioneering living-care centres, the real `entrepreneurs' who introduce ICT in two
tracks: on the one hand to innovate intramurally and on the other to transform extramurally in[o
expertise centres for somatics and psychogeriatrics, radiating its energy into the district. Why not
invite these forerunners to bring their views out into the open?

- The construction of a collective business case for `VieDome' as a multimedia link with a basic set of
domotica supporting independent living.

- Action Research aimed a[ spreading living-care-welfare innova[ions, such as CamCare and VieDome,
in which besides [radi[ional result criteria `the quality of life for the client system' is taken into
consideration.
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Internetbronnen

Aangepaste woning: www.aange~astewonine.nl
Een database (van Arcon) voor gemeenten, corporaties en zorgaanbieders met aangepaste woningen voor
woningzoekenden.

Aedes: www.aedesnet.nl
Aedes is de brancheorganisatie voor woningcorporaties in Nederland met 5651eden. Zij hebben in totaal 2,5 miljcen
woningen in hun bezit, waarin 6 miljoen mensen wonen. Er is op deze website informatie te vinden over wonen,
werken en ondernemen. Naast een afkortingenlijst is er ook een vertaallijst beschikbaar met alle woorden op het
gebied van het wonen (keuze uit: Frans, Duits, Engels, Spaans).

Aedes en Arcares Kenniscentrum wonen en zorg: www.kenniscentrumwonenzore.nl
Een gezamenlijke portal van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, Innovatieprogramma Wonen en Zorg
(IWZ) en de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). De portal biedt via de centrale zoekmachine toegang tot
informatie van 106 Qanuari 2005) websites over wonen met zorg en welzijn.

Alive, European challenge to ageing: www.alive-eu.ore
Website van samenwerkende Europese regio's op het gebied van vergrijzing.

Appreciative Inquiry: h~a~ai.cwru.edu~artifactslvideoDetail.dfm?coid-5572
Website biedt meer informatie over appreciative inquiry.

Arcares: www.arcares.nl
Arcazes is de landelijke branchevereniging voor verpleging en verzorging met 651 leden. In totaal
vertegenwoordigen zij 334 verpleeghuizen en 1366 verzorgingshuizen. Zij leveren zorg aan ca. 200.000 cliënten.
Deze website presenteert zich als hét informatiepunt voor de complete ouderenzorg.

Brabantse Raad van Mantelzorgers: www.br-mantelzora.nl
De Brabantse Raad van Mantelzorgers behartigt de belangen van mantelzorgers in Noord-Brabant. De website
bevat onder meer het actieprogramma.

CamCare: www.camecaze.nl
Website met informatie over het project van Thuiszorg Sensire in Oost-Nederland. Via deze website is een NOS-
journaalfragment van december 2003 (videofilm van ca. 3 minuten) te downloaden.

Domotica Kenniscentrum Tilburg: www.domoticakenniscentrumtilbure.nl
'I'hebe, TBV Wonen, Tiwos en Wonen Breburg openden op 27 mei 2003 het domoticakenniscentrum in Tilburg. [n
2004 is het domoticakenniscentrum gevestigd in een woning van Wonen Breburg aan de Mendelssohnstraat in
Tilburg. Het dcel is om consumenten die op zoek zijn naar gebruiksgemak, zekerheid en veiligheid in de woning te
laten zien en ervazen wat woningautomatisering voor hen kan betekenen. Op 15 april 2005 is het kenniscentrum
gesloten. De website geeft informatie over ervaringen van de afgelopen twee jaaz. Onder meer treft u een interview
aan met de heren Stefan Cools en Wil Game, die in totaal ruim 100 rondleidingen verzorgden, vaak in groepen van
6 à 7 man. Enkele van de reacties van de begeleiders: "Er komen mensen die een eigen woning bezitten en moeten
kiezen: veaorgingstehuis of domotica om thuis te blijven wonen. Maar er komen ook huurders van
woningcorporaties, die hebben minder te besteden. Domotica is toch best prijzig. Mensen willen wel graag
domotica in huis hebben, maar de prijs is nog steeds de bottleneck" Wil Garne: "Het is de vraag of er wel een
markt voor domotica is bij huurders." Stefan Cools: "Ik zie wel markt, maar je moet domotica bij de juiste mensen
invceren. Begin bij mensen die het kunnen waarderen en ermee overweg kunnen, bijvoorbeeld omdat zij het al
kennen, want zij passen het ook toe bij gebruik van een draadloze deurbel." De drie woningcorporaties bereiden een
brochure voor, waarin zij de resultaten uit een vragenlijst aan bezcekers van het Domotica Kenniscentrum Tilburg
en een belronde bij instellingsmedewerkers (naar aanleiding van de vraag: ryVat heeft u gedaan met de in het
Domotica Kenniscentrum Tilburg opgedane kennis?') zullen beschrijven (verwachte pubikatiedatum: begin 2006).
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Domotica wonen zorg: www.domoticawonenzore.nl
Het Nederlands [nstituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) verzorgt in samenwerking met het iRV Kenniscentrum voor
Revalidatie en Handicap vanaf inedio april 2005 deze website. Het dcel is kennisoverdracht op het terrein van
domotica, personenalarmering en [CT. Als onderdeel van het expertisecentrum woonzorgtechnologie is een
kenniscirkel domotica voor wonen en zorg opgezet. Op de site zijn voorbeeldprojecten opgenomen en worden links
gelegd naar een database met domoticaproducten, worden bijeenkomsten aangekondigd en is een Internetnieuws-
brief opgenomen.

Domoticawoningen voor senioren in Diemen: www.berkenstede.nl
Berkenstede wordt in drie fasen opgezet en is in 2008 gereed. Bewoners van Berkenstede kunnen sVaks zelf een
keuze maken uit het uitgebreide aanbod van mogelijkheden, zoals een oproepsysteem met een directe verbinding
met een hulpdienst, een tcegangscontrole-installatie en automatische verlichting bij het betreden van de woning.

Gaan we verhuizen ... of toch maar niet: www.gaanweverhuizen.nl
Deze website is als prijsvraag van de SEV, begin 2006 ontwikkeld door een aantal Brabantse organisaties.
Laagland'advies, Funda, Woonbedrijf SWS~I{HvL, Futura, Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en de
Nederlandse Vereniging Ontwikkelaars 8c Bouwondernemers willen zicht krijgen op de belangrijkste overwegingen
voor 55-plussers om te verhuizen. Bekend is dat ergens rond de 60 jaar mensen zich de vraag gaan stellen: wil ik -
en kan ik - oud worden in deze woning en in deze buurt? Een mceilijke afweging, omdat de vorige verhuizing vaak
al dertig jaaz geleden is. De Brabantse onganisaties nodigen 55-plussers uit de vragenlijst op de website in te vullen.
Als respondenten dat wensen worden ze geinformeerd over de resultaten.

Health and Age: www.healthandage.com
De website van de Novartis Foundation for Gerontology beva[ een link naaz de minisi[e `Towards Positive Aging',
waarop onder meer de nieuwsbrief 'Towards Positive Lifestyles' van Ken 8c Mary Gergen te vinden is.

Independent Living for Seniors (ILSE): www.stichtin -ilg se.nl
De Stichting ILSE voert onderzoek uit naar de haalbaarheid van moderne technische tcepassingen ten behoeve van
samenwerkingsverbanden van organisaties en instellingen op de terreinen wonen, welzijn, diensten, zorg, mobiliteit
en veiligheid voor ouderen. De website bevat onder meer informatie over het voorbeeldproject in de Haagse wijk
Mcerwijk, waar ook een woonzorgzone wordt on[wikkeld. In september 2002 is in Moerwijk een voorbeeldwoning
ingericht met domoticatcepassingen via een vraaggestuurde opzet.

Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ): www.iwz.nl
Voor informatie over het landelijk Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ).

Innovatie van Zorg door ICT in Twente ( IZIT): www.izt.nl
Binnen het Actieprogramma Breedband van het ministerie van Economische Zaken zijn breedbanddiensten in de
zorg onderzocht (zie ook www.breedband.nl). In verschillende regio's zijn initiatieven genomen tot zorginnovatie.
Het IZIT-programma Innovatie van Zorg door ICT in Twente is hiervan een voorbeeld.

Internet portaal revalidatie en handicap: www.revalidatiehandicat7.nl
Informatie- en adviescentrum, met een uitgebreide bibliotheek, op het gebied van revalidatie en handicap van het
iRv Hcensbroek.

Interview-NSS: www.interview-ns.com
[nterview-NSS is een in Amsterdam gevestígd marktonderzceksbureau, dat onder meer de Internet Barometer
uitbrengt met informatie over ouderen en ICT-gebruik.

Kenniscentrum Domotica Gelderland: www.eelderland.nl
Het Gelderse Kenniscentrum Domotica adviseert woningbouwcorporaties en zorgaanbieders over mogelijke
domoticaoplossingen, afgestemd op de wensen van de doelgroep. De oprichting van het Kenniscentrum maakt
onderdeel uit van het provinciale project 'Huis van morgen'.

Kenniscirkel ICT in Wonen, Zorg en Welzijn: www.ictinwzw.nl
De Kenniscircel ICT in wonen, zorg en welzijn is een intiatief van ir. Bert Alkemade. De Kenniscirkel is gericht op
innovatieve projecten in Wonen, Zorg en Welzijn waarbij de inzet van nieuwe technologieën een ondersteuning
vormt bij het ontwikkelen van nieuwe dienstencombinaties, de ontkokering van organisaties, het transparanter
maken van vraag en aanbod of het versterken van sociale netwerken. De Kenniscirkel is voortgekomen uit het
Innovatieprogramma Wonen en Zorg. Zie ook de hierboven gencemde website: www.domoticawonenzore.nl

294



Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LTV): www.ltv.nl
Voor informatie over onder meer nieuwe zorgtoepassingen in de thuiszorg.

Leefwijzer-site van en voor mensen met een handicap of chronische ziekte: www.leefwiizer.nl
Voor informatie over onder meer community caze, woonvormen, zelfstandig wonen en domotica. De teksten zijn in
eenvoudig Nederlands geschreven.

Ministerie van VWS: www.minvws.nUdossiedwetmaa[schaooeliikeondersteuning
Website van het ministerie van VWS met onder meer informatie over WMO (bijvoorbeeld het WMO-dossier),
AWBZ en over wonen en zorg (bijvoorbeeld het `Actieplan Wonen en Zorg').

Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO): www.nido.nl
Het NIDO onderzoekt in zijn programma `In Eigen Omgeving Oud Worden' duurzame toepassingen van domotica
in seniorenwoningen. Hiervoor is ook een speciale website ingericht, zie www.ineiQenomeevi~oudworden.nl, met
publicaties, persberichten en vele links. Op de NIDO-workshops in UVecht, d.d. 2 juli 2002 en 30 januari 2003
werden uitgangspunten voor het programma besproken, die leidden tot 15 acties om te zorgen dat domotica breed
toegepast kan worden en op een duurzame manier kan bijdragen aan het langer zelfs[andig wonen van ouderen.

Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL): www.nitel.nl
Het NITEL helpt zorginstanties met het toepassen van telemedicine. De site geeft een ui[gebreid overzicht van
telemedicineontwikkelingen in binnen- en buitenland. Met steun van Economische Zaken en in samenwerking met
Nictiz en Kenniswijk Eindhoven is een telemedicine database ontwikkeld. De database wordt ingezet om kennis
over telemedicine binnen Nederland te delen. Sinds 1 april 2005 maakt het Nitel deel uit van het EPN Platform voor
de informatiesamenleving.

Nederlands Instituut Zorg en Welzijn (NIZW): www.nizw.nl
Het NIZW wil zich sterk maken voor vernieuwing en verbetering van de sector zorg en welzijn. De website bevat
onder meer een WMO-dossier. NIZW onderhoudt ook www.ouderemigranten.nl. Het NIZW richt zich via deze
website, met behulp van onder meer het Facilitair Netwerk Allochtone Ouderen (FNAO), speciaal op de oudere
migranten en ICT, met publicaties, projectinformatie en een servicepunt dat oudere migranten ondersteunt bij hun
kennismaking met de digitale snelweg.

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI): www.nidi.nl
NIDI is een onderzceksinstituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen) in
Den Haag. In opdracht van de provincie Noord-Brabant vcert NIDI onderzoek uit om demografische ontwikkelingen
samenhangend met de ontgrcening, vergrijzing en verkleuring van Noord-Brabant in beeld te brengen. Speciale
aandacht krijgt Noord-Brabant in relatie tot de rest van Nederland en in Europees perspectief.

NPOE-AGE Nederland: www.npce.nl
Het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE) is een non-gouvernementele organisatie (NGO), verbonden
aan Nederlandse organisaties van en voor ouderen. Het NPOE sVeeft ernaar de positie van ouderen in de
maatschappij te versterken door innovatieve Europese projecten te initiëren ofwel te ondersteunen. In AGE Platform
Nederland spreken de Nederlandse leden van AGE Europa met elkaar over internationale beleidsthema's,
bijvoorbeeld over het VN-actieplan `vergrijzing'. Het platform is bedoeld voor informatie-uitwisseling,
meningsvorming en onderlinge afstemming.

Opening a door on social constructionism: http:~~www.g.eocities.comldian marie hoskinel
De website van prof. dr. Dian Marie Hosking, verbonden aan de vakgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap van
de Universiteit van Utrecht, geeft een uitgebreid inzicht in sociaal constructionisme. Haar website bevat veel
verwijzingen naaz kwalitatief onderzcek (qualitative inquiry).

SeniorWeb: www.seniorweb.nl
SeniorWeb biedt cursussen, computerhulp, activiteiten voor leden en een website met kennisbank.

Smarthomes: www.smart-homes.nl
Website met informatie op zeven toepassingsgebieden: veiligheid, comfort, communicatie, informatie, energie 8r
klimaat en vrije tijd 8c spel. Men richt zich vooral op de gebruiker, de mogelijkheden en hoe het te realiseren.
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Social Quality Matters ( SQM): www.sqm.nl
SQM, Programma van het Kenniscenwm Grote Steden, brengt onder meer via zogenaamde
`Rode Draad Notities' informatie en ervaringen samen over de inzet van ICT ter vergroting van sociale kwaliteit.

Sterrewereld van Sterrekind: www.sterrekind.nl
Een elektronische handelingsomgeving voor langdurig zieke kinderen. Via internet kunnen ze met elkaar 'praten en
leren over hun toekomst', spelen en ontspannen, waaz en wanneer ze willen (thuis via ADSL en in een
zorginstelling via het LAN).

Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG): www.staee.nl
Voor informatie over onder meer het stedelijke en plattelandsscenario STAGG.

Stuurgroep Experimenten Volkhuisvesting (SEV): www.sev.nl
Meer informatie geefr SEV via lD-zine, het elektronisch magazine van het ID-wijkprogramma, een programma van
de Stuur rog eu Experimenten Volkshuisvesting. ID-wijk werd ondersteund door het ministerie van VROM . Met het
atlopen van het ID-wijkprogramma is begin 2005 ook de ID-wijkwebsite opgeheven. Voor de belangrijkste ID-
wijkrapportages zie www.wijkwebsites.nl en id-wijkC~sev.nl. NIZW en SEV werken samen aan het
Innovatieprogramma Wonen en Zorg, zie: www.iwz.nl.

Taos Institute: httn:~~www.taosinstitute.net
Het Taos Institute brengt onder meer een elektronische nieuwsbrief uit, met items die op een positieve manier over
het ouder worden berichten. Positive Aging Newsletter: httpalwww.taosinstitute.nedresourceslpositiveagine.html
De site van Taos Institute bevat materiaal over: action research, appreciative inquiry, social constructionism. In het
TaoslTilburg PhD Program worden Amerikaanse studenten die een dissertatie schrijven begeleid door prof. Kenneth
Gergen. Europese studenten krijgen begeleiding van prof. John Rijsman of proE Dian-Marie Hosking.

Universiteit van Wageningen: www.owio.wau.nl
Deze websi[e geeft onder meer informatie over scenariostudie en beleidsscenario met prospectief karak[er.

VieDome: www.viedome.nl
De Stuurgroep `VieDome Thuis .... zonder zorgen' beschrijft een innovatief woonconcept dat persoonlijke
communicatie via breedbandtechnologie combineert met vergaande zorgfuncties in de eigen leefomgeving. Binnen
VieDome worden functies aangeboden die liggen op de gebieden domotica en telemedicine. Belangs[ellenden
kunnen zich op een VieDome-nieuwsbrief abonneren. De lezingen en powerpointpresentaties van het seminar
`Thuis ... zonder zorgen', d.d. 24 september 2003, zijn ook op cd-rom beschikbaar.

VNG en ministerie van VWS: www.invoerin w~g no.nl
Sinds mei 2005 openden de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) een gezamenlijke website om de invceringstrajecten van de WMO met informatie te
begeleiden. Speciale aandacht wordt gegeven aan de praktijkvoorbeelden in de ontwikkelpilots en de
gereedschapskist met (nog te ontwikkelen) instrumenten en handreikingen. Ook worden er zogenaamde
kernthema's uitgewerkt: huishoudelijke verzorging, samenwerking, financiën, cliënt-burgerparticipatie en
persoonsgebonden budget.

Websites met gezondheidsinformatie gericht op zorgconsumenten:

www.dokterdokter.nl
In juni 2002 werd de eerste Nederlandse site met gecertificeerde medische informatie geopend.
De informatie voldoet aan het door TNO Preventie en Gezondheid ontwikkelde Quality Management Information
Certification (QMIC)-keurmerk en sluit aan op de RVZ-aanbeveling aan het ministerie van VWS om de `wildgroei
van medische informatie op internet, zonder enige kwaliteitscontrole' tegen te gaan. Verwacht wordt dat in de
toekomst meer medische sites gebruik gaan maken van het keurmerk. Alle QMIC gecertificeerde pagina's zijn te
vinden op het portaal www.gezondzoeken.nL Dit is een medisch portaal voor zorgconsumenten en zorgprofessionals
dat word[ beheerd door TNO Trust. Zie ook www.health.tno.nl.

www.gezondheidsplein.nl
Site van de AVRO, gericht op de combinatie van televisie en intemet. Ze bevat ook de gezondheidsprogramma's van
de collega-omroeporganisaties.
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www.gezondheid.be
Een Vlaamse site met gezondheidsinformatie.

www. ezondv z.nl
Het programma voor verzekerden van Zorgverzekeraar VGZ vraagt de gebruiker naaz de klacht en zoekt gericht naar
mogelijke symptomen. Op grond hiervan kan de klant advies krijgen om een dokter te raadplegen. Of hij krijgt, als
een bezoek aan de huisarts niet direct noodzakelijk is, een `zelfzorgadvies'. Via de VGZ Gezondheidslijn kunnen
VGZ-klanten ook bellen voor advies met een verpleegkundige. VGZ biedt haar klanten informatie, voortaan
afgestemd op de verschillende levensfasen. Ook zijn er formulieren te vinden, bijvoorbeeld om gemaakte kosten te
declazeren, een wijziging door te geven en om kraamzorg aan [e vragen. De website is een begin van een
`handelinatiomgeving' rond de klant. Hier is een ontwikkelingsgang zichtbaar die waarschijnlijk veel websites zullen
doormaken.

www.medicinfo.nl
De medische site van initiatiefnemer TWA MedicInfo wordt gesteund door de faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Maastricht. De site biedt onder andere een medische encyclopedie en een uitgebreid aanbod van
medische (achtergrond)informatie.

www.nsgk.nl
De site van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is tcegankelijk voor gehandicapten. De
site is drempelvrij gebouwd door communicatiebureau NMG Nieuwe Media, dat mede gespecialiseerd is in het
bouwen van toegankelijke websites en zelf adviseurs met een handicap in dienst heeft. Visueel gehandicapten
kunnen bijvoorbeeld de informatie lezen met een zogenaamde brailleregel en de vormgeving is aangepast voor
mensen met een verstandelijke of motorische handicap. Zo is achter de schermen de vormgeving van de site
gescheiden van de inhoud, waardoor blinden de inhoud kunnen lezen zonder steeds op de codes van de vormgeving
te stuiten.

www. zorgportaalzeeland.nl
De site geeft een overzicht van het aanbod en de inhoud van de zorg in Zeeland. Geïnteresseerden vinden informatie
over wachtlijsten, klachtenafhandeling, AWBZ, ziektebeelden en patiëntenorganisaties.

www.zor wg el.nl
De site bevat de sociale kaart op het gebied van zorg,welzijn en wonen van de GGD's in Noord-Brabant, Flevoland
en Rijnland (Zuid-Holland Noord). Het doel is deze sociale kaarten uit te breiden totdat landelijke dekking is bereikt.
De sociale kaart is zowel geschikt voor consumenten als professionals. Zie bijvoorbeeld www.zorfwelbrabant.nl
voor de sociale kaart van Noord-Brabant op internet.

Websites met criteria voor beoordeling van (gezondheids)portalen:

www.adviesoverheid.nl
Geefr kwaliteitsrichtlijnen voor het bouwen van websites van de overheid. Jaazlijks wordt een kwaliteitsmonitor
overheidwebsites uitgebracht en een juryrapport webwijzer award.

www.bmj.com
Het British Medical Journal onderzocht de kwaliteit van 121 medische websites op vijf gezondheidsgebieden. Maart
2002 blijkt dat 93 9o van de sites bronvermelding gebruikt, slechts 49qo ook vermeldt uit welk tijdvak de informatie
stamt en 82qo van de websites zich nier uitspreekt over de relevantie van de informatie. De onderzoekers adviseren
om informatie elders te verifiëren en te gebruiken als aanwlling op bezoek aan een arts.

www.bureau-andromeda. nl
Voor onder meer cursussen van Marianne van der Heijden over beoordeling van internetbronnen aan de hand van
een door haar ontwikkelde checklist.

www.drempelsweg.n)
Het project van de landelijke overheid om internet bereikbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Een initiatief
dat drempels bij internetgebruik door gehandicapten wil wegnemen. (Zie ook de al langer bestaande Amerikaanse
tegenhanger www.w3.orel Het is later voortgezet door het Landelijk Bureau Tcegankelijkheid. Ook wordt er een
nieuwsbrief uitgebracht, zie www.accessibilitv.nUal~emeerJnieuwsbrief
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www.health.tno.nl
Voor een onafhankelijke, standaard ontwikkelde Quality Management Information Certification (QMIC)
kwaliteitswaarborg voor intemet door TNO Preventie en Gezondheid. De website geeft ook informatie over
preventie, gezondheid en kwaliteit van leven.

www.hon.chll-IONcode ~Dutchl
Health On the Net Foundation (HON) bevat de gedragscode voor medische en gezondheidszorgsites, zoals
beschreven in de zogenaamde HON-code.

www.testforum.nl
Deze site bevat adviezen en links voor het gebruikersgericht ontwerpen van websites en het testen van
informatiesystemen.

www.useit.com
Website met informatie over gebruiksvriendelijkheid (usability) van of websites, opgericht en bijgehouden door de
Amerikaan Jacob Nielsen. Zie ook www.w3.ore: de website van het World Wide Web Consortium (W3C), die
bestaat sinds 1994. W3C geeft informatie over webtechnologieën en hun criteria, met name gericht op
toegankelijkheid (accessibility).
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13 BIJLAGEN

Bijlage 1: Lijst met geïnterviewde personen

Het is ondoenlijk alle personen met wie tijdens het dissertatietraject van gedachten is gewisseld te
vermelden. Een grove inschatting levert ruim 200 namen op. Hieronder staan slechts de namen van een
beperkt aantal sleutelpersonen en organisaties. Zonder hun bijdrage en vooral ook de ondervonden
persoonlijke ondersteuning was deze dissertatie niet tot stand gekomen. Ik bedank een ieder hiervoor
nogmaals bijzonder hartelijk.

Zonder mensen met naam te noemen bedank ik:
- medewerkers en studenten van UvT, Tranzo, Vakgroep Organisatiewe[enschappen en Vakgroep

Bestuurlijke Informatiekunde
- medewerkers en studenten van Avans Hogescholen en Fontys Hogescholen

Aan de gesprekken met onderstaande sleutelpersonen denk ik met veel plezier terug:
- de heer O. Aelbers, innovatiemanager woningcorporatie SWS~I-IHvL
- de heer W. B~hler, initiatiefnemer van he[ project `Blijvend thuis in eigen huis'
- de heer dr. F. Barrett, deskundige veranderkunde op basis van AI
- de heer J. van der Bent, woonzorgcoSrdinator pomein en actie-eigenaar wonen en ICT van

woonservice Eindhoven
- de heer A. Boon, voorzitter Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
- mevrouw dr. M. Bouwmans, deskundige organisatieverandering op basis van AI
- de heer H. te Brummelstrcete, beleidsmedewerker wonen gemeente Tilburg, deskundige op het

gebied van te ontwikkelen woonzorgservicezones
- de heer R. Bun, voorzitter Overleg van Ouderenorganisaties (OVO) Eindhoven
- de heer J. Dankers (PGE), ervaringsdeskundige zelfstandig wonen en ICT
- mevrouw H. van den Eijnden, integraal manager wonen en zorg van Tradinova te Eindhoven en

haar collega de heer H. van Wetten, waarmee gereflecteerd is over zelfstandig wonen en ICT voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers.

- de heer J. van den Ende, conrector en leraar Engels op het Willem-II College, die grote inbreng
had in de Engelse samenvatting van deze dissertatie.

- de heer ir. R.J. Elbrink, concernstaf gemeente Eindhoven
- mevrouw D. van der Haar (UvT), deskundige op het gebied van evaluatie vanuit sociaal-

constructionistisch perspectief er. mevrouw prof. dr. D.M. Hosking (UU), deskur.dige op het
gebied van sociaal constructionisme

- mevrouw A. Habers, beleidsmedewerker wonen en zorg TBV Wonen. Namens TBV Wonen
werkt zij aan een brochure die de ervaringen van bezoekers aan het Domotica Kenniscentrum
Tilburg beschrijft. Zie ook de informatie die onder `Internetbronnen' gegeven wordt bij Domotica
Kenniscentrum Tilburg: www.domoticakenniscentrumtilburg.nl

- de heer R. Helder, directeur Amarant, waarmee nagedacht is over ondersteuning door ICT voor
mensen met een verstandelijke beperking

- de heer H. Joosten, firma Waleli Amsterdam, onder meer voor informatie over de GSM-deurbel
die verbonden is met een zorgcentrale

- mevrouw dr. R. Kwekkeboom (Avans Hogescholen), lector vermaatschappelijking
- de heer J. Leenders (Stichting Zuidwester), projectleider herinrichting Hernesseroord
- de heer J. van der Leeuw (NIZW), deskundige op het gebied van domotica
- de heer J. van der Meer (OVO), deskundige wonen-woonomgeving voor ouderen
- de heer T. Merks (SRE), projectleider Virtueel Plein en EduWeb
- de heer A. Muurling, voorzitter Raad van Bestuur SVVE De Archipel
- de heer R. Roks, beleidsmedewerker OVO
- de heer ing. J. de Roij, directeur Van Hees Elek[rotechniek 8c ICT Tilburg, deskundige voor

integrale en duurzame oplossingen in een IP-netwerk: domotica verbonden met tcepassingen voor
telefonie, (camera)beveiliging, klimaat- en energiebeheersing enz.

- de heer L. Schraven, coórdinator netwerken MEE-Eindhoven
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mevrouw dr. S. Schruyer, UvT, deskundige op het gebied van meerpartijensamenwerking
mevrouw E. Sieben, Triocen-zorgleverancier voor mensen met lichamelijke beperking
de heer M. van den Schoor, directeur van woonzorgcentra De Horst en Kronehcef, onderdeel van
De Vitalis Zorg Groep. Gastheer voor de focusgroepbijeenkomsten en de feedbackbijeenkomst
binnen `Eigen huis en techniek'.
de heer dr. J. Steyaert, lector sociale infrastructuur en technologie Fontys Hogescholen
de heer H. van Stiphout, didacticus en deskundige op het gebied van het leren met nieuwe media
de heer L. van Tongeren, docent SeniorWeb en projectleider Digistein Eindhoven
de heer F. van de Velden, De Plaatse zorgleverancier voor mensen met een verstandelijke
beperking
mevrouw M. Verwegen, consulententeam Wonen MEE-Eindhoven
de heer dr. ir. Ch. Willems (iRV), deskundige op het gebied van moderne technieken voor mensen
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collega-promovendi: de heren B. van Doorn en P. Spierings, J. Goedee en J. van der Braak
gebruikerspanel Zorgwel.nl: in de personen van mevrouw C. Balemans (Sint Willebrord) en de
heren S. Meeles (Breda) en H. Rusland (Breda)
focusgrcepen ouderen en modeme technieken in de personen van de dames E. Biray, M. de Greef,
H. Jacobs, T. van der Steeg en de heren J. Kroon, M. van der Wielen, F. Hcelsgens,
P. Smits, H. Stuut, L. Sutherland, J. van der Steeg, P. Tiebax (voorzitter Beleids Adviescommissie
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IWZ-Kenniscirkel ICT wonen en zorg: in de persoon van de heer ir. B. Alkemade (IWZ)
Seniorenpanel ICT: de dames T. Kemmere en M. Voskens, de heren J. van Groos, T. van den
Dungen, F. de Kok, J. Mertens, J. Pothof, G. Scholten en R. Smelt
Projectgroep CamCaze: de heren R. Balkenende (UsUs), R. Striekwold (Sensire) en P. Jeekel
(Domoticare)
Stuurgroep Ouderen en ICT in Brabant: de dames M. Janssen en L. van Geffen, de heren A. Aerts
(BVWO), T. van den Dungen en G. van Logtestijn (onathankelijk voorzitters van de Stuurgroep),
mevrouw M. Nijssen en de heer J. Donkers (VBOB), de heren F. de Jong, B. Kokshoom, L. van
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Projectgroep Woonservice Eindhoven: de dames M.J. Boltong, C. Nieuwenhuizen, K. Doms en
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(Mextall) en B. de Klerk (Simac)
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Bijlage 2: Beperkingen volgens OESO-indicator

De afkorting OESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Naast
economische indicatoren (ook wel `OESO-gemiddelde' genoemd) heeft OESO ook een indicator
samengesteld die aangeeft of er van beperkingen sprake is. De OESO-indicator is gebaseerd op
antwoorden op zeven vragen.

1. Kunt u een gesprek volgen in een grcep van drie of ineer personen (indien nodig met
hoorapparaat)?

2. Kunt u met één andere persoon een gesprek vceren (indien nodig met hoorapparaat)?
3. Kunt u de kleine letters in de krant lezen (indien nodig met bril I contactlenzen)?
4. Kunt u op 4 me[er afstand het gezicht van een persoon herkennen (indien nodig met bril I

contactlenzen)?
5. Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een boodschappentas, over een afstand van 10

meter dragen?
6. Kunt u rechtopstaand bukken en een voorwerp van de grond oppakken?
7. Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (indien nodig met stok)?
8. Kunt u verstaanbaar spreken? Opmerking: deze laatste vraag, toegevoegd in 2001, wordt niet

meegeteld bij de bepaling van de OESO-indicator.

Antwoordcategorieën:
- zonder moeite
- met enige moeite
- met grote moeite
- lukt niet

Scoring: Volgens de OESO-indicator is er van een beperking sprake als ten minste één van bovenstaande
zeven vragen met `lukt niet' of `met grote mceite' wordt beantwoord.
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Bijlage 3: Lijst met atkortingen73

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. In een zogenaamde `fokuswoning' (officieel
ADL-clusterwoning genoemd) kunnen bewoners met een lichamelijke handicap
zelfstandig wonen, met dag en nacht assistentie op afrcep op ADL-gebied.

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymmetrisch wil zeggen dat de downloadcapaciteit
sneller (max. 8mbls) is dan de uploadcapaciteit (max. lmbls) i.t.t. synchrone verbindingen

AI Appreciative inquiry
APZ Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekos[en
BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector
CIZ Centrale Indicatiestelling Zorg
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
EMD Elektronisch Medicatie Dossier
EPD Elektronisch Patiënten Dossier
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
ICT Informatie- en communicatietechnologie
ICF International Classification of Functioning
IWZ Innovatieprogramma Wonen en Zorg
LG Lichamelijk gehandicapten
LVT Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
NPCF Nederlands Patiënten Consumenten Federatie
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor uitleg over de

OESO-indicator, zie bijlage 2
PG Psychogeriatrie
PGB Persoonsgebonden budget
PPCP Provinciaal Patiënten Consumenten Platform
PVB Persoonvolgend budget
RIO Regionaal Indicatie Orgaan
RIWB Regionale Instelling voor Beschetmd Wonen
RPCP Regionaal Patiënten Consumenten Platform
SF-36 Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) is een door het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gehanteerde vragenlijst voor het
meten van kwaliteit van leven bestaande ui[ acht dimensies.

STAGG Stichting Architecten Onderzcek Gebouwen Gezondheidszorg
SEU Subjective expected utility
VBcV Verzorging en verpleging
VG Verstandelijk gehandicapten
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
WZR Woonzorgstimuleringsregelingen

713 Op de website van Aedes is een afkortingenlijst beschikbaaz op het gebied van het wonen, zie: www.aedesnet.nl.
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Bijlage 4: Uitnodiging focusgroepbijeenkomsten op 13 en 14 juni 2005

Uitnodiging

Als je mensen vraagt hoe zij willen wonen, is het antwoord duidelijk. Vrijwel iedereen wil zo lang
mogelijk zelfstandig wonen in het eigen huis, in de eigen, vertrouwde wijk. Dat geldt voor mensen die
ouder worden of inet beperkingen te maken krijgen. En ook mensen met een handicap of chronische
ziekte willen dat.

Tegelijkertijd weten wij dat er veranderingen in de zorg zullen plaatsvinden. Er worden onder meer in
Eindhoven zogenaamde `woonservicezones' ontwikkeld, waar services om langer zelfstandig thuis te
kunnen blijven wonen vanuit een `zorgkruispunt' geleverd kunnen worden.

Het Overleg Van Ouderenorganisaties (OVO) en het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE)
gaven opdracht om hierover een project uit te voeren. Want er bestaan nog veel vragen.

Vandaag de dag zijn er namelijk allerlei moderne technieken mogelijk om het zelfstandig wonen te
ondersteunen. Hoe zien deze toepassingen eruit en aan welke eisen moeten zij voldoen? Welke modeme
technieken zijn écht nodig om u te helpen langer zelfstandig te blijven wonen? Of de nieuwe toepassingen
nuttig zijn, kunt u uiteindelijk het bes[e zelf aangeven. Via onze contactpersonen willen wij u daarom
graag uitnodigen hierover van gedachten te wisselen. Het gesprek zal plaatsvinden in een groep van
ca. 6-8 personen op:

Locatie: Woonzorgcentrum De Horst
Imkerstraat 6
5623 DC Eindhoven
Tel. 040-2969700 (via dit nummer bent u tijdens de bijeenkomst

telefonisch bereikbaar)

Wij zien uit naar uw komst.

Vriendelijke groet,

Jan Vermeulen, Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg
Annemarie Kools, stagiaire Universiteit van Tilburg
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Bijlage 5: Zetfstandig Wonen
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