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Vooraf: onze inbreng is vooraf afgestemd met Solgu, om onnodige dubbelingen te voorkomen.  
Ik spreek hier nu als hun belangenbehartiger, maar ook vanuit mijn ervaringen als voormalig 
buurtteammedewerker en actieve wijkbewoner van Kanaleneiland. 
 
 
Jaren geleden werd duidelijk dat de zorgkosten bij ongewijzigd beleid de pan uit zouden rijzen. Om 
deze kosten in de hand te houden, kwamen er veel meer zorgtaken bij de gemeente te liggen.  
Het idee daarbij was dat de gemeente haar inwoners beter kende en meer maatwerk kon leveren 
door alleen die zorg te leveren die écht noodzakelijk was. Van de Verzorgingsstaat, waarin de 
overheid veel op zich nam, gingen we over naar de Participatiesamenleving, met een terugtrekkende 
overheid. 
Ouderen worden sindsdien alleen nog bij zeer ernstige problematiek opgenomen in een 
woonzorginstelling. Noodzakelijke zorg en ondersteuning wordt nu zolang mogelijk thuis geleverd, 
met behoud van Eigen Regie als leidend principe. Mensen worden meer aangesproken op eigen 
kracht en hun omgeving, zijn meer op zichzelf aangewezen. Ook professionals hebben hierin een 
enorme draai moeten maken. 
 
 
Maar werkt deze visie in de praktijk? Ervaren ouderen inderdaad meer eigen regie, kracht en 
zelfstandigheid?  
De Volksgezondheidsmonitor van Utrecht geeft aan dat 84% van de 65-plussers inschat zichzelf in 
moeilijker tijden te kunnen redden. Maar vier op de tien zegt dan hulp te durven vragen aan 
bekenden. Met name voor 80-plussers, oudere migranten en mensen die weinig onderwijs hebben 
genoten ligt dat allemaal heel anders, maken de onderzoeken ook duidelijk. En onze contacten in de 
stad bevestigen die werkelijkheid. 1 
 
Onze stelling is daarom: eigen regie is een mooi streven, maar voor een deel van de inwoners, 
zeker de oudsten, niet haalbaar.  
 
 
Wat wij kunnen zeggen over eigen regie als leidend principe: 

1. Het is altijd een uitdaging geweest om hulp te verlenen zonder het risico om afhankelijkheid 
te creëren, weet elke professional. Maar als eigen regie zo leidend is als nu, loop je het risico 
mensen echt kwijt te raken. Denk aan de groep zorgmijders, vaak ook juist alleenwonende 
ouderen. 
 

2. Het gemeentelijk beleid rond Wmo is erg gericht op werken naar herstel, meedoen, 
activering en behoud van regie. Maar het perspectief van de ouder wordende mens is eerder 
omgekeerd: de gezondheid neemt af, niet iedereen kan alle ontwikkelingen meer bijhouden, 
de afhankelijkheid van anderen wordt groter.  

 
3. Eigen regie geeft de indruk dat iemand zelf keuzes kan maken qua zorg, hulp of wonen, maar 

dat blijkt vaak niet de werkelijkheid. Personeelstekorten, geen geschikte woningen in de 
buurt, wachtlijsten, en zo meer: je bent vaak blij dat je al iets voor elkaar krijgt, los van de 
vraag hoe je het eigenlijk zelf had willen hebben… 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld ook: Rapportage Kan Iedereen zichzelf redden / panel Meetellen in Utrecht (juni 2018)  



 
4. Buurtteams hebben zich in hun aanpak wel steeds ontwikkeld en zich aangepast aan wat 

ouderen nodig hebben in een hulpverleningstraject, weten wij. Zij hebben daar verschillende 
methodes voor. Maar Eigen Regie is toch nog wel een heel belangrijk principe, waar mogelijk. 
Ouderen moesten daar aan wennen. Hoe ze dat uiteindelijk zijn gaan ervaren, is een vraag 
die blijft open staan. 
 

5. Er wordt een toenemend beroep gedaan op mantelzorg, vrijwilligers en hulp in de buurt. 
Maar de overgang naar het nieuwe beleid ging zo snel, dat de samenleving daar helemaal 
niet klaar voor was. Gevolg: overbelaste mantelzorgers, grote verschillen in zelfraadzaamheid 
per buurt, en geen tijd om eerst samenwerking tussen diverse partijen te verbeteren. Er 
waren allerlei nieuwe organisaties, zoals de buurtteams en sociaal makelaars, die veel tijd 
nodig hadden om weer iets op te bouwen. Intussen kregen buurtteams er steeds taken bij in 
die periode.  

 
6. Wat ook heel lastig is: het aansluiten van zorg en hulp vanuit verschillende regelingen en 

financieringsstromen. Je hebt tegenwoordig te maken met zorgverzekering, langdurige zorg, 
Wmo… Daar heb je echt hulp bij nodig, want bijna altijd spelen meer zaken tegelijkertijd. 
Mantelzorgers hebben er een dagtaak aan, maar als die er niet zijn, is het nog vaak moeilijk 
om te bepalen wie dan de coördinatie heeft. De Eigen Regie-gedachte is voor mensen die 
hiermee van doen hebben echt snel verdwenen... 

 
 

7. Eigen Regie zou je kunnen opvatten als hulpverlenersmodel in tijden van bezuinigingen. 
Maar échte Eigen Regie zou wel eens duurder kunnen uitpakken voor de gemeente. Want als 
meer mensen zouden weten van de onafhankelijke cliëntondersteuning door U Centraal, er 
meer gebruik gemaakt werd van klachtrecht en vaker PGB toegekend zou worden, is er 
waarschijnlijk meer Wmo-budget nodig.  

 
 
 
Vragen waarmee wij nog zitten zijn bijvoorbeeld: 

➢ Wie hebben nu echt baat gehad bij het nieuwe beleid rond zorg en ondersteuning?  
➢ Blijft Eigen Regie als principe nog overeind als dit uiteindelijk de kosten laat stijgen? 
➢ Is het wenselijk dat de ontwikkelingen per wijk zo verschillen en mede afhankelijk zijn van 

bewonerskracht? 
➢ Kunnen er aan klanttevredenheidsonderzoeken onder ouderen extra vragen gekoppeld 

worden die te maken hebben met hun ‘ervaren eigen regie’? En waar dit dan nog vanaf 
hangt? 
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