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Voorwoord

Een aantal jaren geleden waren zorgorganisaties druk om op de arbeidsmarkt de beste 
medewerkers te verkrijgen voor hun organisaties. Inmiddels zijn de tijden veranderd en is de 
markt ‘schraal’ geworden. De uitdaging groeit om nieuwe medewerkers te vinden én ze voor 
langere tijd te binden aan de organisatie. 

De voorspellingen voor de toekomst, wanneer je kijkt naar de cijfers die een beeld geven over 
de arbeidsmarkt, zien er niet goed uit. De vergrijzing in Nederland speelt een grote rol waar-
door er de komende jaren een grote groep ouderen bijkomt met vaak een complexere hulp-
vraag. Daarnaast moeten we de zorg draaiende houden met minder personeel. Dat betekent 
dat we ons moeten voorbereiden op werkbare situaties in de zorg die anders zijn dan nu.

Maar hoe gaat de zorg er dan uitzien en wat betekent dat voor organisaties in de zorg? Om 
dit vraagstuk op een andere manier te benaderen en ons nu ook al voor te bereiden op de 
toekomst heeft de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Zuid-Holland Zuid een work-
shopreeks scenariodenken georganiseerd. Scenario’s kunnen worden gebruikt om te anti-
ciperen op mogelijke, toekomstige situaties en om met elkaar in gesprek te gaan over een 
gewenste toekomst. 

Vanuit de werkgeversvereniging zijn we in gesprek gegaan met bestuurders en hoofden P&O 
van vier gehandicaptenzorgorganisaties in deze regio. Samen met Gemiva, Humanitas, Profila 
Zorggroep en Stichting de Overburen hebben we tijdens een aantal intensieve werksessies, 
toegewerkt naar een aantal strategische, regionale notities voor de toekomst in de regio 
Zuid-Holland Zuid. Dit document is een verslag van het doorlopen traject. Het is een aanra-
der om te lezen voor wie wil meelopen en meedenken in de komende veranderingen. 

Veel leesplezier gewenst. 

Wardy Doosje
Bestuurder WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid
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Inleiding1.

Er is niets zo essentieel, zo fundamenteel, als zorg. In de tijd van corona werd extra duide-
lijk dat ons zorgsysteem kwetsbaar is, niet eindeloos voorradig en zeker niet vanzelfspre-
kend. We kunnen niet zonder zorg in de samenleving, alles staat met elkaar in verbinding, 
iedereen heeft zorg nodig. Ons zorgstelsel is op dit moment niet toekomstbestendig. De 
Nederlandse bevolking wordt ouder waardoor de zorgkosten (te) hard stijgen en er sprake 
is van een complexer wordende zorgvraag. Bovendien is er ook een oplopend tekort aan 
zorgprofessionals. Wat betekent dit voor de gehandicaptenzorg? Hoe ziet de zorg in deze 
branche eruit over 10 jaar en welke uitdagingen kan de branche verwachten? Complexe 
vraagstukken staan ons te wachten die we alleen met elkaar kunnen oplossen. 

In samenwerking met vier gehandicaptenzorgorganisaties uit de regio Zuid-Holland Zuid 
zijn we aan de slag gegaan met deze vraagstukken in het scenario- traject voor de regionale 
gehandicaptenzorg. We gebruiken de methode die sinds 1971 bij Shell wordt gebruikt om 
toekomstscenario’s te ontwikkelen, met name als planningsinstrument. Het scenariodenken 
is uitgegroeid tot een bruikbare methodiek om stapsgewijs na te denken over de, vaak nog 
onzekere, toekomst in verschillende sectoren. In de scenariomethodiek worden naast goed 
voorspelbare trends ook onzekerheden meegenomen. Hierdoor kunnen, ondanks grote on-
zekerheden, meer overwogen strategische beslissingen genomen worden. 

In dit boekje staan de verschillende stappen beschreven die we gedurende het scenariot-
raject als werkgeversvereniging met de deelnemende organisaties hebben doorlopen. De 
resultaten van het scenariotraject laten zien, dat met elkaar nadenken over de toekomst van 
grote waarde is en noodzakelijk is om gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan te 
kunnen gaan. Om dit te bereiken moesten we uit de waan van de dag stappen en op een 
andere manier met elkaar in gesprek gaan. Met creativiteit en verbeeldingskracht zijn nieuwe 
inzichten gecreëerd en komen we hopelijk tot kleine en grote doorbraken.

Aart Lodder - beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoeker (WGV)
Anne Kempe - projectleider (WGV)
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Het scenariodenken2.

Scenario’s zijn een dialooginstrument om samen de toekomst te verkennen en ons erop 
voor te bereiden. Een scenario is geen voorspelling, maar een beschrijving van hoe de toe-
komst er mogelijkerwijs uit kan zien. Voor goede scenario’s gelden drie criteria: radicaal, 
plausibel en relevant. Een goed scenario is een balans tussen deze drie criteria; radicaal 
genoeg om tot denken aan te zetten, plausibel genoeg om je het voor te kunnen stellen en 
relevant genoeg voor de organisatie. 

We onderscheiden twee typen scenario’s:

1. Omgevingsscenario’s – de toekomst die je overkomt

Omgevingsscenario’s worden gebruikt om onzekere veranderingen in de buitenwereld in 
kaart te brengen en hier strategisch op te anticiperen. Omgevingsscenario’s stellen externe 
trends en ontwikkelingen centraal. Omgevingsscenario’s vormen de basis voor strategievor-
ming: hoe kan een organisatie, netwerk of regio anticiperen op de onzekere toekomst?

2. Doelscenario’s – de toekomst die je zelf maakt

Doelscenario’s worden gebruikt om een gezamenlijk doel te formuleren. Ze stellen keuzes of 
dilemma’s centraal. Doelscenario’s vormen de basis voor visieontwikkeling: wat voor organi-
satie willen we in de toekomst zijn? Deze scenario’s kunnen gebruikt worden om inzicht te 
krijgen in de impact van verschillende keuzes die voorliggen. 

Bij omgevingsscenario’ s gaat het over de toekomst, die je overkomt en niet zelf kan uitkiezen, 
zoals bijvoorbeeld goed of slecht weer. Bij doelscenario’s moet je juist kiezen welk scenario je 
voorkeur heeft.

Scenario’s gebruiken
Scenario’s kunnen bedrijven, overheden en non-profitorganisaties helpen zich beter voor te 
bereiden op een onzekere toekomst. Ze zijn een instrument voor strategie- en beleidsontwik-
keling en vormen een basis voor het maken van strategische keuzes. Met behulp van scena-
rio’s kan het gesprek gevoerd worden over mogelijke toekomstbeelden en ontwikkelingen 
die leiden tot deze toekomstbeelden. 

What if-vraag
Centraal in het gesprek over de scenario’s staat de what if-vraag: stel dat het scenario werke-
lijkheid is geworden, wat betekent dat dan voor mijn organisatie? Wat als dit scenario uit-
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komt? Waar moeten we ons dan nu al op voorbereiden? 

Door die what-if-vraag bij meerdere scenario’s te stellen, ontwikkel je een wendbare kijk op 
de toekomst. Met input van binnen en buiten de organisatie kunnen de scenario’s aange-
scherpt en getest worden.

Bij omgevingsscenario’s stel je de what if-vraag om te onderzoeken hoe je het best op de 
verschillende toekomsten kunt anticiperen. Zo ben je strategisch gezien ‘niet voor één gat te 
vangen’. 

Bij doelscenario’s stel je de what if-vraag om de verschillende toekomsten van je organisatie 
met elkaar te vergelijken. Zo kun je tot een gewenste toekomst voor jouw organisatie komen 
die op een breed draagvlak kan rekenen.

Omgevingsscenario’s gebruiken
Op het moment dat omgevingsscenario’s worden ontwikkeld is het onduidelijk welk scenario 
of welke elementen uit de scenario’s werkelijkheid worden. Dat is ook de reden om meerdere 
scenario’s te maken: om de verschillende mogelijke toekomsten in kaart te brengen. Maar 
dat betekent ook dat scenario’s geen statisch product zijn. Door te monitoren krijg je zicht op 
welke trends en ontwikkelingen zich sterker aandienen en welke minder en op basis daarvan 
kunnen de scenario’s worden aangepast. 

Doelscenario’s gebruiken
Met het opstellen van doelscenario’s worden de fundamentele keuzes duidelijk in een orga-
nisatie. Het gesprek voeren met internen en externen is een eerste stap richting een visie en/
of strategie. Tijdens het bespreken van de scenario’s worden ze getoetst en wordt besproken 
wat de meest aantrekkelijke elementen zijn uit elk scenario of welk scenario de voorkeur ge-
niet. De meest aantrekkelijke elementen kunnen gebruikt worden om een wens- of drooms-
cenario op te stellen: dit is ons doel en visie voor de toekomst. Met behulp van roadmapping 
kan de weg naar dit doel worden uitgestippeld: hoe komen we bij ons doel? 

Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn onder andere: 
- wat moeten we blijven doen?
- waar moeten we mee stoppen?
- waar moeten we mee beginnen om tot dit droomscenario te komen?
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Het scenario traject3.

Voorbereiding: Het scenariotraject is opgedeeld in een aantal fases. In de voorbereiding is 
deskresearch uitgevoerd naar invloedrijke trends en ontwikkelingen in de samenleving en 
hun invloed op de gehandicaptenzorg. Tevens is aan een viertal bestuurders van gehandicap-
tenzorgorganisaties gevraagd deel te nemen. 

Kick Off: Bij de Kick Off is de scenariomethodiek gepresenteerd aan de deelnemende be-
stuurders c.q. managers HR. Er is een overzicht gegeven van de trends en ontwikkelingen 
die van impact zijn op de samenleving als geheel en de gehandicaptenzorg in het bijzonder. 
Daarbij zijn ook de onzekerheden in die trends besproken. Er is toegelicht welke trends het 
meest doorslaggevend zijn en met behulp van de impact-onzekerheidsmatrix is bepaald 
wat de twee meest impactrijke en tevens onzekere trends zijn. 

Uitwerking scenario’s: Op basis van de input van de Kick Off zijn vervolgens deze twee 
meest impactrijke, maar onzekere, trends met behulp van een ‘assenkruis’ (een matrix met 
vier kwadranten) verder uitgewerkt tot vier verschillende toekomstscenario’s. Deze dienden 
als uitgangspunt voor de gesprekken in de twee workshops met bestuurders/HR-managers 
en de dialoogsessie met de zorgprofessionals.

Workshops & dialoogsessie: In de twee workshops is aan de hand van de what-if vraag ge-
brainstormd over de gevolgen van de verschillende mogelijke toekomsten voor de regionale 
gehandicaptenzorg, zowel voor het personeel als voor de cliënten van de eigen organisatie. 
De resultaten van de twee workshops zijn verder uitgewerkt en samen met de vier ontwikkel-
de scenario’s voorgelegd in een dialoogsessie aan een aantal zorgprofessionals, die betrokken 
zijn bij de directe zorgverlening aan cliënten.
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Maatschappelijke trends4.

Voorafgaand aan de Kick Off, hebben wij een deskresearch uitgevoerd naar de maat-
schappelijke ontwikkelingen die zich de komende jaren gaan voordoen. Daarnaast 
hebben we gekeken naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gehandicapten-
branche en welke trends specifiek zijn voor de branche (zie bijlagen). De resultaten van 
de deskresearch hebben gediend als basis voor de ontwikkelde scenario’s. De hieronder 
beschreven maatschappelijke trends en ontwikkelingen zijn een samenvatting van de 
uitkomsten van de deskresearch.  

Maatschappelijke trends 

1. Een veranderende bevolkingssamenstelling: dubbelgrijs, diverser en drukker 

De bevolking groeit naar meer dan 18 miljoen mensen in 2030. Deze groei vindt vooral plaats 
in de drukke Randstad en andere stedelijke gebieden. Daarnaast vergrijst Nederland snel; het 
aantal 80-plussers stijgt de komende 10 jaar met 50%. Mensen worden ouder dan voorheen 
waardoor de levensverwachting hoger komt te liggen. Hierdoor neemt ook het aantal een-
persoonshuishoudens toe. De beroepsbevolking (het gedeelte van Nederlanders dat tegen 
betaling werk verzet) groeit de komende jaren licht, maar krimpt na 2030. Dit leidt onder 
andere tot een personeelstekort in de zorg. In Nederland hebben we het over een te kort van 
9.000 mensen in de gehandicaptenzorg en zorgbreed over een te kort van 140.000 mensen. 
In de regio Zuid-Holland Zuid is de verwachting dat we een te kort hebben van 300 mensen 
in de gehandicaptenzorg en 4.000 mensen zorgbreed. De diversiteit in (culturele) achter-
grond, opleiding, religie en inkomen wordt ook steeds groter. 

2. Regionalisering: toenemende regionale verschillen 

Het alledaagse leven, van werk, school, het sociale, culturele en recreatieve leven, speelt zich 
steeds meer af in de regio waar men woont. De verschillen tussen de Nederlandse regio’s 
op het gebied van welvaart en welzijn neemt toe. In de zogenoemde krimpregio’s daalt het 
aantal voorzieningen doordat de bevolking wegtrekt waardoor de leefbaarheid afneemt. 
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3. Toenemende tweedeling op verschillende vlakken 

Er ontstaan grotere verschillen tussen stad en dorp, hoog- en laagopgeleide mensen, gezond 
en ongezonde mensen, mensen met en mensen zonder sociaal netwerk, tussen leeftijd en 
etnische groepen. Ook ontstaat er een scheidslijn tussen mensen die wel en niet mee kun-
nen komen in de maatschappij: de ‘can’s’ en ‘cannots’. Deze factoren samen zorgen ervoor 
dat er duidelijke verschillen ontstaan in en tussen wijken. 

4. Nieuwe solidariteit: van traditionele naar nieuwe vormen van verbondenheid 

Het sociaal contact verandert. De traditionele vormen van solidariteit –met name in bepaal-
de regio’s buiten de randstad- verlopen nog vaak via sportverenigingen, de kerk en de buurt. 
Deze traditionele vormen van verbondenheid maken langzamerhand plaats voor specifieke, 
andere vormen. Het zijn niet alleen andere vormen van contact, maar gaat ook vaak gepaard 
met lossere vormen van binding. 

5. Integrale samenleving: meer integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken. 

In de samenleving streven we naar meer verbinding en integraliteit rondom de verschillende 
behoeften in onze persoonlijke omgeving, maar ook in de professionele context; producten 
en diensten zijn steeds meer op elkaar afgestemd. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingen en 
sturing. 

6. Digitalisering en smart life 

Het gebruik van nieuwe technologie, apps en platforms met data over onszelf en onze leef-
omgeving, beheersen in toenemende mate onze samenleving. Met deze nieuwe data kun-
nen we nieuwe inzichten opdoen en oplossingen ontwikkelen voor vraagstukken in en tussen 
verschillende sectoren. Daarnaast neemt het werken op afstand toe en spelen fysieke gren-
zen minder een rol. Technologische ontwikkelingen bieden kansen om efficiënter te werken 
en sneller te leren. Ook biedt het mogelijkheden om producten en diensten te ontwikkelen 
die beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Nieuwe ontwikkelingen hebben ook een 
keerzijde. 
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7. Economisch onzekere tijden 

Nederland wordt steeds afhankelijker van de Europese en wereldwijde economische ontwik-
kelingen wat leidt tot toenemende onzekerheid. De economische tegenslagen door corona, 
de oorlog in Oekraïne en komende grote maatschappelijke transities op het gebied van ener-
gie en milieu vragen om forse economische inspanningen. De economische ontwikkelingen 
in de komende jaren zijn daarmee onzekerder dan het CPB in begin 2022 voorspelde. 

8. Groen en duurzaam: toenemende aandacht en bewustzijn duurzaamheid 

Vervuiling van lucht, water en bodem en het toenemende energieverbruik worden steeds 
grotere problemen. Met elkaar moeten we werken aan de internationale klimaatdoelen die 
zijn gesteld. Duurzamer consumeren en produceren zijn hierin belangrijke onderdelen waar-
op vol wordt ingezet. 

9. Politieke bestuurlijke verschuivingen: meer lokaal en internationaal 

De verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese politiek veranderen. Gemeentes krij-
gen meer taken vanuit het Rijk die zij moeten uitvoeren en vormgeven. Dit is reeds ingezet in 
de jaren ’80 met een diversiteit aan taken en in 2015 vooral op het gebied van zorg: de grote 
decentralisaties in de zorg waarbij taken vanuit onder andere de AWBZ naar het gemeente-
lijk sociaal domein gingen en het zorgstelsel stevig veranderde. Het zorgstelsel, met onder-
linge concurrentie en hoge administratieve lasten vanwege de nadruk op verantwoording, 
komt de komende jaren verder onder druk te staan. Tegelijkertijd verschuift zeggenschap van 
nationaal naar Europees niveau. Landen, bedrijven en individuen worden meer verbonden en 
afhankelijk van elkaar: de wereld wordt steeds meer een dorp. 

10. Doe het zelf, doe het samen: andere burger, andere overheid 

In het krachtenveld van politieke en maatschappelijke partijen is de overheid maar één van 
de deelnemers en niet langer de verbindende partij, degene die de besluiten maakt. Er 
ontstaat een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en burger. Eén waarbij burgers 
niet alleen willen meepraten, maar ook vaker het initiatief neemt en wil meebeslissen zoals 
bijvoorbeeld bij burgercoöperaties. 
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De impact-
onzekerheidsmatrix

5.

In het vorige hoofdstuk hebben we tien maatschappelijke ontwikkelingen beschreven. De 
achttien trends in de gehandicaptenzorg die uit het onderzoek zijn gekomen zijn terug te 
vinden in de bijlagen.  

Deze ontwikkelingen en trends worden ook wel driving forces (drijvende krachten) genoemd 
en hebben grote invloed op (zorg)organisaties, maar zijn door individuele organisaties moei-
lijk of niet te beïnvloeden. Drijvende krachten hebben deels een voorspelbaar en deels een 
onvoorspelbaar verloop. Ze kunnen ontwikkelingen omvatten die zo voorspelbaar zijn dat ze 
welhaast onvermijdelijk lijken, maar ook ontwikkelingen waarvan het niet zeker is hoe ze in 
de toekomst uitpakken.  Ontwikkelingen waarvan je het verloop in een bepaalde tijdsperiode 
met grote zekerheid kunt voorspelen, noemen we ‘zekere trends’. Drijvende krachten waar-
van de richting van verandering moeilijk voorspelbaar is, noemen we ‘onzekerheden’.  

Om de mate van impact en onzekerheid van trends en ontwikkelingen te bepalen gebruiken 
we een impact-onzekerheidsmatrix. In deze matrix rangschik je onderwerpen op basis van 
hoge en lage impact en zekere en onzekere ontwikkelingen. Als voorbereiding op de eerste 
sessie hebben wij alle trends en ontwikkelingen met een panel van acht beleidsadviseurs 
gescoord op mate van impact en mate van onzekerheid. De onderstaande impact- en onze-
kerheidsmatrix is hiervan het resultaat.
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Uit deze matrix kan worden opgemaakt dat ‘nieuwe vormen van solidariteit’ van grote 
invloed is; de impact is hoog, net als de onzekerheid. Daarnaast hebben ook de ‘politieke 
verschuivingen’ (lees ook: wijziging van een zorgstelsel) een hoge impact en onzekerheid. 
De vergrijzing is bijvoorbeeld ook een trend met een grote impact, maar heel zeker. Met de 
methode van het ‘assenkruis’ is het resultaat van de impact-onzekerheidsmatrix verder uitge-
werkt. 

Dubbele vergrijzing

Digitalisering

Nieuwe Solidariteit

Tweedeling

Politieke verschuivingen

Regionalisering

Integrale samenleving

Onzekere economie

Doe het zelf - samen

Groen en duurzaam

Onzekerheid

Impact
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Het assenkruis6.

Aan de hand van de impact-onzekerheidsmatrix hebben we op basis van de scores van het 
panel de twee meest impactrijke en onzekere trend (driving forces) geselecteerd. Dit zijn 
‘nieuwe vormen van solidariteit’ en ‘politieke verschuivingen’. Door deze twee als assen   in 
een assenkruis te plaatsen ontstaat een matrix met vier kwadranten, vier mogelijke toekom-
sten, die als basis dienen van de vier scenario’s. De ‘as’ politieke verschuivingen bleek te ab-
stract en hebben we geconcretiseerd naar ‘wel of niet wijzigingen van het zorgstelsel’. Goed 
voorspelbare, ‘zekere’ factoren, zoals de vergrijzing, komen -omdat ze een feit zijn- in alle vier 
de toekomsten terug.

In onderstaand figuur is het gebruikte assenkruis met vier kwadranten weergeven. Ieder 
kwadrant representeert een mogelijke toekomst. Hoe deze toekomst eruit ziet, is in de vier 
scenario’s uitgewerkt.  

Stelsel
Ongewijzigd
(De zorg zorgt voor mij)

Nieuwe
Samenlevingsvormen/

Solidariteit
(Doorzetten individualisering)

Traditionele
Samenlevingsvormen/

Solidariteit

 Stelsel
Gewijzigd

Scenario A

Scenario C Scenario D 

Scenario B 
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Voorafgaand aan de verdere uitwerking van de scenario’s zijn de ‘assen’ geconcretiseerd met 
behulp van vragen als: wat verstaan we onder traditionele vormen van solidariteit versus nieu-
we vormen van solidariteit? Waar denken we aan bij een ongewijzigd zorgstelsel tegenover 
een gewijzigd zorgstelsel?

Nadat de assen omschreven zijn, is ook naar de uiteinden van de assen gekeken, de ex-
tremen. Die geven bijvoorbeeld bij de as ‘solidariteit’ de meest vernieuwende solidariteits-
vormen weer of aan het andere eind de meest traditionele vormen van solidariteit. Door 
de extremen van de assen te omschrijven worden de scenario’s ook extremer en daarmee 
toekomstgerichter.

Bij traditionele vormen van solidariteit gaat het om sociale verbanden als sportverenigingen, 
kerkgenootschappen, middelbaar- en voortgezet onderwijs en alle andere instituties waar we 
toe behoren gedurende een bepaalde fase in ons leven. Bij nieuwe vormen van solidariteit 
denken we aan geheel nieuwe netwerken van mensen die op één of andere manier bij elkaar 
passen. Bijvoorbeeld netwerken die via sociale media ontstaan, maatjesprojecten en knarren-
hofjes. Belangrijk om te benoemen bij de nieuwe solidariteitsvormen is dat deze vormen nog 
niet allemaal erg bekend zijn, maar zich mogelijk verder gaan ontwikkelen of in vernieuwde 
vorm terugkomen in de komende jaren.   

Met een ongewijzigd zorgstelsel bedoelen we het zorgstelsel zoals we het nu kennen, inclu-
sief de uitdagingen waarmee we nu te maken hebben. Het nieuwe zorgstelsel is nog onbe-
kend, maar moet de knelpunten, spanningsvelden en perversiteiten uit het huidige stelsel 
oplossen.
 
Aan de hand van de hiervoor beschreven assen hebben wij een persona - Froukje Wiede-
meijer -, gebruikt om de toekomst invoelbaar te maken. Froukje is een fictief persoon die in 
haar werk als beleidsadviseur wordt geconfronteerd met de ontwikkelingen en thema’s die 
samenhangen met de verschillende toekomsten, die in het assenkruis zijn weergegeven. Dit 
verhaal hebben we voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, de kick-off, gedeeld met de deel-
nemers; voor de verbinding tussen de abstractere trends en de concrete werksituatie waar 
we mee te maken of krijgen in de toekomst. Het verhaal van Froukje is terug te vinden in de 
bijlage. 
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De vier scenario’s7.

De vier kwadranten in het assenkruis zijn uitgewerkt tot vier scenario’s waarin we een beeld 
schetsen van de gehandicaptenzorg in 2033: hoe ziet die zorg er over tien jaar uit? De scena-
rio’s zijn geen voorspellingen van de toekomst, maar zijn plausibele en fictieve toekomst-
beelden. Door deze scenario’s zo beeldend mogelijk te beschrijven kunnen we de informatie 
die hieruit voortkomt in de workshops en dialoogsessie inzetten als hulpmiddel om na te 
denken over de gevolgen voor organisaties. Wat betekent het voor een organisatie in de ge-
handicaptenzorg als dit scenario werkelijkheid wordt? 

De scenario’s hebben alle een titel gekregen die de scenario’s typeren, waarbij we qua dui-
ding gekozen hebben voor de vier seizoenen. 
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Scenario A: Guur winterscenario
Inleiding
Het is winter 2033 en een gure wind giert langs zorgorganisatie ‘Met Elkaar’, gelegen 
direct aan de kade van de Dordtse Kil. Froukje Wiedemeijer, werkt bij ‘Met Elkaar’, maar 
is nog maar de enige jonge medewerker. Froukje leest in de nieuwsbrief over het volledig 
vastgelopen zorgstelsel. Er staat ook een interview in met haar neef Sven met autisme en 
een licht verstandelijke beperking. Sven is eenzaam door de opheffing van het G-team bij 
een lokale sportclub. Het is trouwens ook niet warm in de zorgorganisatie. Vanwege hoge 
energiekosten en doorgeslagen verduurzaming is enkele graadjes lager het devies. De 
klok slaat tien uur.
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Guur winterweer: de verandering
De afgelopen jaren is de bevolking sterk vergrijsd. De zorg wordt in 2033 overspoeld door de 
explosieve zorgvraag van ouderen. Daar bovenop komt nog dat de beroepsbevolking sterk is 
gekrompen. De gehele zorgsector kampt met een enorm personeelstekort. Ook zijn er nog 
maar weinig jonge medewerkers. Tussen de ouderenzorg en overige zorgbranches is hevige 
concurrentie ontstaan om jonge medewerkers binnen te halen. In de gehandicaptenzorg be-
staan de vaste teams nu zelfs voor de helft uit 50+. Het zijn vaak stram bewegende professio-
nals, hoewel deskundig, ook regelmatig ziek of afwezig om mantelzorg te leveren. Ook is de 
zorgvraag veel complexer geworden: ook in de gehandicaptenzorg met veel oudere cliënten 
met een beperking en bijkomende ouderdomskwalen. 

De maatregelen voor behoud van medewerkers, die vooral populair waren in de periode voor 
2025, hebben weinig blijvends opgeleverd. In de zorg en zeker ook de gehandicaptenzorg 
zijn overal enorme personeelstekorten. De werkdruk is onverantwoord en ongekend hoog. 
Voortdurend moeten dure zzp’ers ingehuurd worden om de gaten in het rooster op te vullen. 
De financiële reserves van de zorgorganisaties zijn mede daardoor het nulpunt genaderd of 
daaronder. Dat heeft uiteraard ook te maken met de hoge energieprijzen en de kosten van 
de verduurzaming van het vastgoed.  Zeker bij ‘Met Elkaar’ waar Froukje werkt doen ze er 
alles aan om efficiënt te werken en gebruiken ze veel innovaties bij de woonvoorzieningen. 
Zo is er naast het nachtwakerssysteem ook een camerasysteem, dat overdag bij een aantal 
woonvoorzieningen ‘de boel in de gaten’ houdt, omdat er geen personeel beschikbaar is. 
Voor veel oudere werknemers zijn al die innovaties een brug te ver en daarmee belemmeren 
ze een breed gebruik ervan. 

Zorgstelsel in blessuretijd
De nieuwsbrief met knelpunten gaat vooral over de Wmo, die helemaal is vastgelopen. Het 
Wmo-budget wordt opgesoupeerd door de zorgvraag voor de enorme groep ouderen. Het 
Wmo-maatwerkaanbod voor de mensen met een beperking is verschraald. Ja, maatwerkaan-
bod, als je als zorgorganisatie de gemeentelijke aanbesteding wint. Het ministerie van VWS 
was in gesprek met Brussel over de aanpassing van de aanbestedingsplicht voor zorg en wel-
zijn, maar kwam van een oude kermis thuis: aanbesteden blijft onverkort verplicht en zadelt 
de zorgorganisaties nog steeds op met hoge administratieve lasten en veel onzekerheid voor 
personeel bij een mislukte aanbesteding. Maar ook bij de WLZ heeft hardnekkige houtrot vat 
gekregen. Met de toenemende somatische problemen bij de oudere cliënt blijken de zorg-
profielen niet meer passend. De aanvraag van WLZ-Meerzorg om die meerkosten te dekken 
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is zeer belastend en leidt vanwege budgettaire krappe kaders niet vaak tot honorering. Ook 
het in 2020 opgerichte advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) is regelmatig overbelast, 
waardoor patiënten vaak in de kou blijven staan.

Oude mentaliteit en oude solidariteit
Er zijn weliswaar nog wel enkele vrijwilligers om grote gaten in de zorg op te vangen en 
deelname van mensen met een beperking in de samenleving te ondersteunen. Maar de 
vrijwilligers zijn vooral familieleden, een enkele buurvrouw en sommige leden van een lokale 
kerk. Maar de rest van de samenleving inclusief? Nee, het is vooral bij het oude gebleven. Er 
zijn wel veel apps voor je mobieltje voor de ondersteuning van vooral jonge LVB’ers. Maar 
voor LVB’ers met ouders uit achterstandswijken zijn die eigentijdse mobieltjes vaak te duur. 
Hierdoor is juist het meedoen in de samenleving voor de diegene in achterstandswijken veel 
problematischer. 

Afsluiting
Froukje had in 2021 ideeën over een nieuw zorgstelsel en inclusieve samenleving. Het zorg-
stelsel bleef zoals het was en takelde verder af, als een kale boom zonder bladeren. En zoals 
ze bij haar neefje Sven merkte, kwam er geen nieuwe vorm van solidariteit. Sven was vaak 
alleen en Froukje nam daardoor als direct familielid steeds meer taken op zich. De meeste 
Nederlanders hadden het druk met eigen besognes naast de mantelzorg voor eigen ouders. 
De klok staat ondertussen op 5 voor 12 als Froukje even een lunchwandeling gaat maken, 
terwijl een ijzige wind rond  ‘Met Elkaar’ blaast.  
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Scenario B: Vallende herfstbladerenscenario
Inleiding
Het is herfst van 2033. Froukje Wiedemeijer zit te wachten in het kantoor van zorgorgani-
satie ‘Met Elkaar’ om met haar teammanager te speken over haar aanvraag van lang ver-
lof. Ze heeft de laatste tijd veel extra uren gewerkt, ook de hele zomer door, vanwege het 
personeelstekort en verzuim van collega’s. Maar het overwerken begint zijn tol te eisen. 
Froukje is heel goed geweest in het zorgen voor haar cliënten, maar ze heeft minder goed 
voor zichzelf gezorgd. Klassiek in de zorg, dat geldt ook voor haar collega’s. Ook die vallen 
als vallende bladeren.
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De vallende bladeren: de verandering
In het gesprek met haar teammanager vertelt Froukje dat ze alweer ruim tien jaar werkt bij 
zorgorganisatie ‘Met Elkaar’. In die tien jaar is het zorgstelsel eigenlijk niet veranderd, hoewel 
verder afgetakeld. De zorgorganisaties kregen in toenemende mate te maken met ernsti-
ge personeelstekorten, grote inzet van dure zzp’ers, eindeloos veel complexere hulpvragen, 
de (culturele) diversiteit, digitalisering en duurzaamheid. Wat wel veranderd is, is de manier 
waarop de samenleving is gaan kijken naar mensen met een beperking. Vooral de generatie 
Z keek anders aan tegen mensen met een beperking; ze vinden vooral de oudere generatie 
erg beperkt.  

Het huidige zorgstelsel krijgt een verlenging
De zorg is vastgelopen, vooral bij de Wmo maar ook in de Wlz. Voor de gehandicaptenzorg 
zijn steeds minder woonplekken in de regio in combinatie met onvoldoende begeleidingsca-
paciteit. Cliënten met een minder complexe casus, die een vangnet hadden in de vorm van 
ouders, familie of vrienden, werden weer thuis geplaatst. Er wordt wel een zorg-en-onder-
steuningsplan samengesteld waarin de cliënt werd gekoppeld aan een zorgorganisatie en 
een extern begeleidingsteam voor directe hulp. Maar toch kwamen veel zorgbehoeften te-
recht bij het vangnet van de cliënt. Heel andere zorg dan tien jaar geleden. De overheid voor-
ziet nog steeds in de basis zorg, echter is de eigen bijdrage de laatste jaren flink verhoogd. 
Hierdoor is de kloof tussen welgestelde en armere huishoudens steeds groter geworden.

Nieuwe vormen van solidariteit
In Froukje’s rol als overall verpleegkundige is ze flexibel inzetbaar. Ze werkt voor de hele regio 
en heeft één vaste woongroep waar ze dagelijks naartoe gaat. De overige uren schrijft ze in 
op beschikbare shifts die er in de regio zijn. De woongroep bestaat uit enkel jongvolwasse-
nen en enkele jongeren met een lichtverstandelijke beperking met een diverse culturele 
achtergrond. Met hun lichte beperking komen ze met wat begeleiding op dit moment een 
heel eind, maar extra ondersteuning is wel gewenst. Vaak zijn dat gewoon buurtbewoners of 
leden van de facebook groep. Hierdoor hoeven er geen professionals van ver te komen; dit 
past ook mooi in de klimaatdoelen die haar organisatie gesteld heeft. Die nieuwe woongroe-
pen worden betaald vanuit hun gezamenlijke PGB-pot, al is nog wel de vraag hoelang deze 
nog blijft bestaan. 
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Eén keer in de week gaat ze ook langs op de sportvereniging in de buurt. Via de vereniging 
heeft ze een inloopspreekuur opgebouwd waar leden langs kunnen komen. Er zijn veel 
nieuwe initiatieven ontstaan op het sociale vlak. Tijdens de Covid-pandemie 15 jaar geleden 
ontstonden al veel manieren om elkaar te ondersteunen en hulp te bieden en dat is nu 
nog verder uitgebreid. De verzorgingsstaat zoals we die kenden is niet meer en heeft plaats 
gemaakt voor een participatiesamenleving. Gelijkgestemden zijn meer betrokken bij elkaar 
en ondersteunen elkaar door boodschappen-maatjes en zorg-buddy’s te zijn. Hier hebben ze 
bij Froukje thuis veel aan gehad toen Sven bij hen inwoonde. Ook zijn er verschillende games 
die uitleg geven over maatschappelijke onderwerpen zoals het aanvragen van officiële do-
cumenten als een paspoort en/of digi-d, hoe werkt het elektronisch patiëntendossier of een 
mobiele telefoon. Automatisering en digitalisering is de nieuwe norm geworden. Wie hier 
niet in meekan, kan niet mee in de maatschappij, zo lijkt het.

Afsluiting
De laatste vier weken tot aan de vakantie vliegen voorbij. Het doet Froukje goed dat ze bijna 
kan uitrusten. Dit heeft het vuurtje extra opgestookt om haar werk zo goed mogelijk achter te 
laten. Tijd voor jezelf is essentieel in de ‘zorggekte’ van nu, maar door al die nieuwe initiatie-
ven van generatie Z, kijkt ze, ondanks het herfstige weer met regen en rondblazen bladeren, 
met vertrouwen naar de toekomst.
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Scenario C: Wervelende lentescenario
Inleiding
Froukje Wiedemeijer is op weg naar een symposium over slimme zorg in de gehandicap-
tensector. Ze is uitgenodigd om daar een lezing te houden. Tien jaar geleden was Froukje 
beleidsadviseur in de gehandicaptenzorg. Veel van die functies zijn verdwenen. Kwaliteit 
van zorg heeft een heel andere invulling gekregen. Froukje heeft de afgelopen tien jaar 
drie boeken geschreven over ‘De nieuwe kwaliteit van gehandicaptenzorg’. Ze is een be-
langrijke influencer voor gezondheid. Vorig jaar heeft ze de Huberiaanse publieksprijs in 
ontvangst mogen nemen. Een prijs voor mensen die gezondheidspreventie in specifieke 
doelgroepen tot bewezen effect weten te krijgen.
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Wervelende lente
In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd. Er zijn veel meer oudere gehandicapten. Het 
personeelstekort is dusdanig dat nog maar 1 op de 9 werkenden in de zorg werkt. Dat was 
tien jaar geleden 1 op de 6. In die tijd werd een behoefte voorspeld van 1 op de 4 werkenden 
benodigd voor de zorg. Dat is nu dus minder dan de helft van wat in het oude zorgstelsel 
nodig bleek. Maar de mensen zijn er simpelweg niet. Het zorgstelsel is daardoor sterk veran-
derd. De gedachte dat marktwerking kosten reducerend zou werken is onjuist gebleken. Bo-
vendien kraakte het oude stelsel sowieso al. Concurrentie veranderde in open samenwerkin-
gen. Er zijn nu weer monopolies van zorgorganisaties met stevige omvang. Hoewel vroeger 
grote organisaties log en bureaucratisch waren, is dat nu niet meer het geval. Was digitalise-
ring en automatisering vroeger iets voor nerds, nu is het voor dummy’s. Het is allemaal simpe-
ler en stabieler geworden. Op de digitalisering van de samenleving is sterk ingezet. Dat heeft 
veel gebracht.  Soms ook noodgedwongen. Daarnaast is de generatie van digibeten kleiner 
geworden. Middelbare schoolleerlingen worden standaard ingezet om ouderen of mensen 
met een beperking bij te staan in deze digitalisering. Via gaming helpen de jongeren elkaar 
weer. Veel zorg verloopt inmiddels via het beeldscherm; e-Health is leidend geworden waar 
dat maar enigszins kan. 

Nieuw zorgstelsel zoal het wordt
De financiering van de zorg is ook sterk gewijzigd. Door geopolitieke situaties in de afgelopen 
jaren is er een enorme ophoging van het defensiebudget aan de orde geweest; daar gaat het 
meeste geld naar toe. Maar er heeft ook een omwenteling plaatsgevonden in de benadering 
van zorg. Mensen worden met klachten nog wel behandeld, als dat in een redelijke verhou-
ding staat tot de prijs. Vroeger had je daar recht op, nu wordt gekeken of het wel in verhou-
ding staat tot echte verbetering. Dit is gepaard gegaan met een enorme omslag in de kijk op 
gezondheid. Beter maken is gezonder leven geworden. Preventie voert de boventoon en de 
zorgconsumptie van vroeger is met 64% afgenomen. Bovendien is het eigen risico inkomens-
afhankelijk gemaakt en torenhoog. Mensen denken zelf ook wel drie keer na of een bepaalde 
behandeling wel echt nodig is. 

Eigen regie en verantwoordelijkheid is nu het leidende adagium. Het positieve is dat er coö-
peraties zijn ontstaan vanuit welgesteldere kringen. Nieuwe netwerken en verbanden nemen 
de verantwoordelijkheid voor de ‘gaten’ die de overheid noodgedwongen laat bestaan. 
Gehandicapten die anders dus geen kant op kunnen, worden via deze constructies vaak 
goed ondersteund en er ontstaan zo nieuwe woonvormen. Een voorbeeld is de oprichting 
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van vriendenhofjes waarin ouderen, gehandicapten en studenten wonen en elkaar onder-
steunen. Een van de eerste initiatieven was ‘De lamme leidt de blindenhof’. Zes jaar geleden 
aan het begin van de omwenteling gaf dat nog veel commotie, nu is het volledig geaccep-
teerd. Dergelijke initiatieven worden vaak vanuit coöperaties en crowdfundingacties bekos-
tigd. Leegstaande verpleeghuizen worden daar nu vaak dankbaar voor gebruikt.

Veranderde mentaliteit, vernieuwde solidariteit
Omdat de zorg niet meer volledig door professionals wordt geleverd, wordt een breed 
appel gedaan op de samenleving. Er heeft de afgelopen jaren een omwenteling plaatsge-
vonden. Vroeger was het nog een opgave om als mantelzorger aan de slag te gaan of was 
vrijwilligerswerk vooral voor gepensioneerde ouderen. Dat is niet meer zo. Je hoort erbij als 
je minstens 40% van je werkweek besteedt aan zorgtaken voor anderen. Dat kan van alles 
zijn. Alleen zorg waar je langer voor moet doorleren wordt nog door opgeleide professionals 
geleverd. Daardoor is er bij wijze van spreken een overschot aan potentiële ‘burgerhulp’ voor 
zorgvragen. Er zijn ook veel nieuwe netwerken ontstaan rondom groepen die een bepaalde 
ondersteuning in de zorg leveren. Een voorbeeld is de ondersteuningsgroep gehandicapten 
in Heerhugowaard. Vijftig mensen zetten zich daar in op allerlei taken die vroeger door pro-
fessionals werden gedaan. Meestal hebben ze een persoonlijke connectie met deze sector. 
Maar naast hun focus op hun zorginzet, maken ze zo ook weer nieuwe vrienden die elkaar 
– bijvoorbeeld als ze ouder worden – ook weer kunnen helpen. In meer dan de helft van alle 
gemeenten zijn al meerdere van deze groepen actief.

Afsluiting
Het daverende applaus na de lezing heeft Froukje een adrenalinestoot gegeven, waardoor 
ze, met ogenschijnlijk gemak, de tegenwind van een lichte lentestorm trotseert op weg naar 
huis. Ze gaat langs de supermarkt en bekijkt nog even het TikTok-filmpje met de verantwoor-
de producten die deze week in het schap liggen. Als ze die afrekent worden ze geregistreerd 
in de App van de verzekeraar en krijgt ze bij voldoende punten korting op haar torenhoge 
eigenrisico. Toch handig, je weet maar nooit of je het eens nodig hebt.
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Scenario D: Hete zomerscenario
Inleiding
Tien jaar geleden was Froukje Wiedemeijer beleidsadviseur in een gehandicaptenzor-
gorganisatie. Ze heeft van nabij meegemaakt dat het zorgstelsel veranderde. Dat was in 
de zomer van 2029. Dat was een hete zomer, in allerlei opzichten. Door de vele fusies is 
haar functie van beleidsadviseur komen te vervallen. Vanwege haar betrokkenheid bij 
de sector is ze in 2030 omgeschoold tot triagist. Zij ziet vooral cliënten en ouders die een 
hulpvraag hebben als het gaat om de gehandicaptenzorg (zoals dat voorheen heette). 
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De hete zomer
De hete zomer
De cliëntenpopulatie in de gehandicaptenzorg is enorm vergrijsd. Naast de diversiteit die de 
gehandicaptenzorg toch al kenmerkt komen er nu nieuwe thema’s bij. Dementie is er een 
van. Samenwerken is in de gehandicaptenzorg een leidend adagium geworden, waardoor 
het stelsel van marktwerking en concurrentie niet langer houdbaar bleek. Om antwoorden te 
zoeken heeft het kabinet Baudet gedwongen het stelsel ingrijpend gewijzigd. Goed burger-
schap heeft de boventoon gekregen. Mantelzorg is een veel dwingender en geaccepteerder 
fenomeen geworden door bijna alle mensen in de samenleving. De ACM is verdwenen en er 
is nu nog één uitvoeringsautoriteit Zorg, waar verenigd met verzekeraars alle middelen over 
de zorg in Nederland vandaan komen. 

De verandering
Waren er vroeger zorgorganisaties van kleine en grote omvang, nu zijn door fusiegolven veel 
grotere organisaties ontstaan die gekoppeld zijn aan een provincie. Iedere provincie heeft op 
bereikbare plaatsen zorgloketten van waaruit triage van zorg wordt geregeld. Deze zorg-
dorpspleinen, zoals ze worden genoemd, hebben allerlei verbanden en samenwerking met 
al lang bestaande instituties waaraan burgers zich hebben verbonden. De anonimiteit van de 
stad is verruild voor de saamhorigheid van het dorp. Zo zijn bijvoorbeeld kerkgemeenschap-
pen weer opgeveerd en hebben sportverenigingen en hobbyclubs – onder de verzamelnaam 
burgergemeenschappen - contacten met het zorgdorpsplein. Van daaruit wordt bekeken in 
hoeverre een schaarse professional moet worden ingezet om zorg te leveren, maar veel vaker 
worden oplossingen gevonden in de burgergemeenschappen. Het gedragen uitgangspunt 
in de maatschappij is nu Machteld Hubers positieve gezondheid. Goed beschouwd zou je 
kunnen zeggen dat de vroegere eerstelijns zorg is uitgebreid en nu zorgdorpsplein is gewor-
den. Daar zitten veel minder huisartsen, maar veel meer speciaal opgeleide mensen die goed 
kunnen inschatten welke zorg professioneel en welke zorg via de burgergemeenschappen 
kan worden opgelost. Deze nieuwe functies worden triagist, regisseur of diagnostist ge-
noemd. Internet is het medium om de eerste diagnose voor jezelf te doen. Meestal ga je pas 
daarna naar de triagist op het dorpsplein. Voor de gehandicaptenzorg ligt dat wat moeilijker. 
Internet helpt dan niet en het dorpsplein is eerder in beeld.

Hoe wordt zorg geleverd?
Zorg wordt in veel beperktere mate vergoed. De gehandicaptenzorg is meer samengevoegd 
met de GGZ. In beide gevallen gaat het er sterk om hoe ieder mens maximaal kan partici-
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peren in de maatschappij en van daaruit wordt gezocht naar opties om dat te realiseren. De 
burgergemeenschappen werken daarbij als vanouds, hoewel het appel op vrijwilligers daar-
binnen eindig is. Naast het grote appel op mantelzorg is een opvatting ontstaan dat betaald 
werk in feite altijd moet samengaan met zorg. Cao’s zijn op dit punt verder uitgebreid. Het is 
een nieuw normaal dat je 36 uur werkt, deels bij een werkgever en deels in de mantelzorg of 
in de vrijwilligershoek gericht op gezondheid.  
Voor de groep meervoudig gehandicapten zijn nog steeds geconcentreerde woonvoorzienin-
gen die draaien op hulp van cliënten uit de gehandicaptenzorg of GGZ die dat wel kunnen 
bieden. Voor hen is daarmee een sterkere invulling van zingeving ontstaan. Ook werken in 
deze organisaties nog steeds professionals die deze hulp begeleiden, al gaat dat bijna altijd 
‘met de handen op de rug’. Behandelen is – onder druk van de personeelstekorten, maar 
vooral ook onder druk van de nieuwe opvatting over gezondheid - bijna niet meer aan de 
orde. Beter maken is ingeruild voor beter leven. De gehandicaptenzorg ging al lang uit van 
dat uitgangspunt en is een voorbeeld voor andere zorgsectoren. Veel behandelaren in de 
sector zijn omgeschoold om te begeleiden.

Afsluiting
Froukje kent alle burgergemeenschappen als geen ander. Zelf is ze naast haar baan als tria-
gist buddy voor drie zelfstandig wonende LVB-ers. Dat doet ze vanuit haar kerkgemeenschap. 
Soms zou ze haar baan wel willen inwisselen voor een full time buddyschap. Maar die tijd 
lijkt voorbij; full time professionals die de hulpvrager omarmen en pamperen. Met die nostal-
gische gedachte verlaat ze het zorgdorpsplein op weg naar huis, waar ze die avond overleg 
heeft met haar kerkgemeenschap over twee nieuwe steunvragen.
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Wat betekenen de scenario’s 
voor mijn organisatie?

8.

Scenario’s zijn een gebruiksinstrument en kunnen ingezet worden voor strategievorming. Bij 
omgevingsscenario’s staat de what-if vraag centraal. Hoe moet je handelen als de toekomst 
er zo uit ziet als in het scenario? Hiervoor is het belangrijk om met elkaar na te denken en 
te bespreken wat de impact is van een bepaald scenario op branche, cliënt-, personeel- en 
samenwerkingsniveau. Daarnaast hebben we gesproken over wat er nodig is in dit toekomst-
beeld. Per scenario zijn we hierop ingegaan tijdens de twee workshoprondes. 

8.1 Gevolgen voor de gehandicaptenzorg per scenario 
A. Guur Winterscenario

Samenwerking
Zorgorganisaties werken met elkaar samen waar mogelijk, tegen de kaders van concurrentie-
vervalsing aan. Ze worden gedwongen om met elkaar samen te werken en te fuseren omdat 
het voor kleinere zorgorganisaties niet meer mogelijk is om overeind te blijven. De situatie 
dwingt tot instrumenteel denken. Vanuit het vermijden van (financiële) risico’s worden keu-
zes gemaakt; zorg die wel geleverd wordt en zorg die niet geleverd wordt. Zorgorganisaties 
zullen lef moeten tonen; meer kiezen en niet alles blijven oplossen. Er komt een nog sterkere 
nadruk te liggen op digitalisering die zorgt voor verhoogde effectiviteit. De kwaliteit van zorg 
heeft een lager niveau in 2030 wanneer je het vergelijkt met de kwaliteit van zorg in 2022. 
Specialisme in een organisatie wordt van groot belang en vermarkt als unique selling point . 

Cliënt
Cliënten hebben minder keus in het zorgaanbod. Ze moeten meer zelf oplossen en meer 
zelfredzaamheid tonen. Indien de cliënt het niet zelf kan oplossen wordt een beroep gedaan 
op het eigen netwerk. Niet iedere cliënt heeft een netwerk waardoor verwaarlozing van 
cliënten ontstaat die tussen wal en schop vallen. Voor de cliënt leidt dit tot vereenzaming en 
eerder overlijden. De tweedeling wordt groter: er ontstaat een groep die zorg kunnen kopen 
en betalen en een groep die dat niet kan en daardoor geen zorg meer kan krijgen.

Personeel
Zorgorganisaties zetten stevig in op het behouden van het zorgpersoneel. Ze kunnen het 
niet permitteren medewerkers te verliezen. De werkdruk voor het overgebleven personeel 
wordt constant hoger als een zorgprofessional de organisatie verlaat met een torenhoog 
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ziekteverzuim tot gevolg. Werkgevers zijn naarstig opzoek naar de wensen en behoeften van 
medewerkers en proberen hieraan tegemoet te komen. Er komt meer aandacht voor het 
personeel; opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden zijn belangrijke onderwerpen. 
Er wordt meer gewerkt met ZZP-ers omdat dit meer flexibiliteit oplevert voor de medewer-
ker. In zorgorganisaties komen meer juristen, consultancy en ICT-ers in dienst om kansen te 
pakken en risico’s te vermijden. 

B. Vallende Herfstbladerenscenario

Samenwerking 
Zorgorganisaties gaan gedwongen samen verder met als gevolg grotere organisaties. Door 
de keuzes van organisaties om zorg wel of niet te leveren, wordt de keuzevrijheid van cliënten 
beperkter. 

Cliënt
Door sterke participatie in nieuwe netwerken ontstaat er als vanzelf een sterkere inclusie 
voor de cliënt. Tegelijkertijd vindt die inclusie plaats in ‘niet-professionele’ netwerken waar-
mee een verschraling van de geleverde zorg optreedt. Er ontstaat een minimum zorgpakket. 
Daarmee gaat vaak verminderde aandacht voor de cliënt gepaard en mensen worden min-
der vaak verzorgd. Gezocht wordt naar het zo verantwoord mogelijk inleveren op dergelijke 
zorgelementen. De digitalisering gaat helpen in de monitoring op afstand, waar nu nog be-
geleidingscapaciteit nodig is. Met behulp van geavanceerde techniek en Artificial Intelligence 
worden signalen geïnterpreteerd en op maat interventies (zorg) gesuggereerd.

Personeel
Voor personeel is een andere attitude wenselijk. De sturende werking van de professional 
moet worden vervangen door meer overleg met familie en directe omgeving van cliënten. 
Meer regie voeren op hoe nieuwe netwerken zorg kunnen leveren in plaats van zelf hulp 
uitvoeren. Een sterkere samenwerkende houding is nodig.

C. Wervelende lentescenario

Samenwerking
Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg zetten in op integraal samenwerken en gaan 
intensiever samenwerken met andere organisaties. Daarnaast krijgen zorgorganisaties meer 



zorgenwelzijnzhz.nl | 31

een makelaarsfunctie. De meeste zorg wordt geleverd door nieuw ontstane netwerken en 
community’s, waarbij de zorgorganisatie een schakelpartner is geworden. De ‘zorg-gaten’ die 
zijn ontstaan worden opgevangen door het eigen netwerk. Hierdoor kunnen zorgorganisaties 
meer doelgroepen bedienen en daardoor het netwerk vooral ondersteunen in de ‘zorg’ die 
zij levert. 

Er wordt veel gewerkt met data die gedeeld wordt met diverse partijen. Privacy krijgt een 
andere invulling en wordt minder. Al op de basisschool wordt het fenomeen van commu-
nity-zorg geleerd en worden de opvattingen daarover gedeeld. Iedereen zorgt meer voor 
elkaar en ook de zelfredzaamheid wordt verder gestimuleerd. Er komt een andere kijk op 
kwaliteit van zorg. Het aantal protocollen vermindert sterk en de Inspectie Jeugd en Gezond-
heid krijgt een kleinere rol. Administratie vermindert, mede door meer op elkaar afgestemde 
automatiseringssystemen van verschillende betrokkenen als zorgverzekeraar, zorgkantoor en 
zorgorganisatie. 

Cliënt
Voor burgers komt meer nadruk te liggen op preventie zodat zij niet het zorgsysteem indraai-
en. De definitie van het woord cliënt zoals wij die kennen in het jaar 2022 is niet meer hetzelf-
de in 2030. Mogelijk bestaat ‘de cliënt’ niet meer en worden de nieuwe termen ‘burger’ en 
‘ervaringsdeskundige’.  Deze ervaringsdeskundigen zullen een belangrijke rol hebben in de 
gehandicaptenzorg. Daarnaast wordt de cliënt veelal verzorgd en ondersteund door het ei-
gen netwerk. Het onderscheid tussen hulpverlener en hulpvrager is kleiner. Ook ontstaat een 
geheel andere kijk op mensen met een beperking. De maatschappij maakt minder of geen 
onderscheid meer tussen mensen met en mensen zonder een beperking. Iedereen draagt 
bij en iedereen heeft wel een label.  

Personeel
Huidige functies veranderen of komen te vervallen. Er ontstaan nieuwe functies omdat er 
meer specialisatie nodig is. Hierdoor is er minder ruimte voor laagopgeleide medewerkers en 
gaan de opleidingseisen omhoog. Er ontstaat een grote groep medewerkers die gespeciali-
seerd is in een bepaalde doelgroep of ziektebeeld. Daarnaast zijn er community-managers 
die zorg gaan regisseren. De samenwerking met familie, mantelzorgers en verzorgers van de 
cliënt intensiveert wat vraagt om andere kwaliteiten en vaardigheden van het zorgpersoneel. 
Zorg leveren waar het moet, onbetaalde support waar het kan, zal het adagium in de toe-
komst zijn. 
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D. Hete Zomerscenario

Samenwerking
Zorgorganisaties werken regionaal nauw met elkaar samen. Dat zorgt voor landelijke ver-
schillen per regio hoe en welke zorg er geleverd wordt. Nederland haalt meer informatie op 
bij omliggende landen die al regionaal/provinciaal samenwerken op zorggebied. Ook wordt 
meer over branches heen gekeken naar de zorg. Migranten in de samenleving kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de zorg. In veel culturen is zorgen voor familie en vrienden 
onderdeel van hun dagelijkse leven, waardoor zij hiermee meer ervaring hebben. Het delen 
van kennis en ervaring kan een bijdrage leveren aan de cultuuromslag van anders zorgen. 
Het primair onderwijs zet in op het vormen van de jeugd op het punt van omgang in de zorg. 
Wat is normaal in de huidige samenleving als het gaat over het opnemen van zorgtaken en 
de opvatting over gezondheid.

Cliënt
Er ontstaat een toenemende gelijkheid tussen burger en cliënt. De term cliënt verdwijnt en 
de burger moet meer zelfonderzoek doen dan voorheen, voordat hij een stap zet naar pro-
fessionele zorg. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van cliënten.

Personeel
Diploma’s worden minder belangrijk, vaardigheden en bekwaamheden van zorgprofessio-
nals worden steeds belangrijker. Er komt één CAO voor de zorg waardoor het uitwisselen van 
personeel in diverse branches versimpelt wordt en waardoor het verschil in salaris verdwijnt. 
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8.2 Wat heeft de gehandicaptenzorg nodig per scenario?
A. Guur Winterscenario

Wanneer het Guur Winterscenario werkelijkheid wordt, heeft de gehandicaptenbranche het 
volgende nodig: 

• Scherper keuzes maken welke zorg wel en niet geleverd kan worden. 
• Nee zeggen tegen cliënten en daardoor zorg afhouden. 
• Meer inzetten op sociale innovatie om de krapte te dempen waardoor er zoveel mogelijk 

zorg geleverd kan worden. 
• Inzetten op behoud van personeel. 
• Stimuleren van zij-instromers uit andere sectoren. Bijvoorbeeld de kassière van Albert 

Heijn omscholen tot nuttige kracht in de zorg. 
• Tegenkracht organiseren door collectief nee te zeggen tegen de veel te karige tarieven 

van de WMO om zo een andere richting af te dwingen.
• Zorg herdefiniëren en sense of urgency organiseren. 
• Samenwerking tussen zorgorganisaties concretiseren en elkaar helpen en bijstaan. 
• Bewustzijn creëren op de toekomst met andere zorg en andere benadering van zorg. 
• Eén CAO maken voor de gehele zorg en komen tot betere betaling van de  

zorgprofessional. 

B. Vallende herfstbladerenscenario 

Wanneer de Vallende Herfstbladerenscenario werkelijkheid wordt, heeft de gehandicapten-
branche het volgende nodig: 

• Zoeken naar de toegevoegde waarde die de gehandicaptenzorgorganisaties en  
zorgprofessionals leveren. 

• Samenwerken met andere zorgorganisaties en het netwerk van de cliënt. 
• Netwerken proactief herkennen en screenen op deskundigheid en mogelijkheden. Maar 

ook het contact leggen en onderhouden met deze (nieuwe) netwerken.
• Antwoorden zoeken vanuit de samenleving welke zorg wel en welke niet geleverd moet 

worden. Er moet nieuw draagvlak gecreëerd worden voor een het anders leveren van 
zorg en een afnemende professionele dienstverlening. 
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• Binnen de zorg moeten nieuwe specialismes en vaardigheden ontwikkeld worden. 

C. Wervelende lentescenario

Wanneer het Wervelende Lente scenario werkelijkheid wordt, heeft de gehandicapten-
branche het volgende nodig: 

• Een nieuwe manier van leiderschap waarin een bredere en filosofische kijk essentieel is.
• Meer accenten op sociale innovaties.
• Een verandering in de rol van zorgprofessionals; zij zullen mantelzorgers en verzorgers 

meer coachen dan dat zij zelf hulp leveren. Daarbij nemen zij de regie in handen om 
de community in staat te stellen zorg te verlenen. Dit leidt tot een grote cultuuromslag 
in de zorg. 

D. Hete Zomerscenario 

Wanneer het Hete Zomerscenario werkelijkheid wordt, heeft de gehandicaptenbranche het 
volgende nodig: 

• Inzetten op vormen van maatschappelijke dienstplicht of stages op middelbare scholen 
maar ook binnen andere organisaties. Vanaf de basisschool al meer richten op inclusie in 
de samenleving. 

• Onderwijs moet een nadrukkelijkere rol hebben en meer betrokken worden bij de brede 
inzet op zorg. 

• Inzetten op regionale, kleinere, preventieve vormen van zorg met het idee dat als de zorg 
vroegtijdig wordt aangepakt, de casus geen grote, complexe casus wordt waarop veel 
langdurige zorg nodig is. 

• Meer lef tonen in organisaties door meer uit te proberen, in plaats van beleidsmatig te 
praten. Meer doen! Soms moet worden gestart met nieuwe werkwijzen – ook al lijken die 
te schuren met bestaande regelgeving. Andersom is het vaak zo dat meer kan en mag 
dan gedacht.

• Sterker inzetten op mensen sneller bekwaam maken. Voor zij-instromers een op maat 
programma organiseren. Een andere kijk op migratie kan hierbij helpen. Migranten 
eerder en makkelijker inzetten op de arbeidsmarkt kan een positieve bijdrage leveren op 
meerdere terreinen.  
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• Opschonen van alle loketten die er zijn en meer vereenvoudigen en uniformeren; het 
liefst een (regionaal) loket oprichten.

• Proactief kijken naar marktpartijen hoe zij tot oplossingen komen. Een voorbeeld is 
Google waar medewerkers verplicht één dag van hun werkweek besteden aan een  
nuttig en maatschappelijk bijdragende rol.

• Op het gebied van huisvesting gevarieerder en inclusiever bouwen. De bouw moet meer 
geïntegreerd zijn in zorgplannen en duurzamer worden ingericht. 
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Hoe kijkt de zorgprofessional 
naar de toekomst?

Op 1 december 2022 is een dialoogsessie gehouden met zorgprofessionals uit de gehandi-
captenzorg. Zij hebben zich gebogen over de vier scenario’s die we in samenwerking met 
hun bestuurders hebben gevormd en nagedacht over de toekomst van de branche waarin 
zij al vele jaren werkzaam zijn. Hun liefde voor het vak werd niet onder stoelen of banken 
gestoken. 

Vragen aan de professional  

Tijdens deze drie uur durende sessie is de professional een aantal vragen gesteld: 

• Welk scenario lijkt het meest op de huidige situatie? 
• Welk scenario is het meest waarschijnlijk? 
• Welk scenario is het meest wenselijk? 

Volgens de zorgprofessionals lijkt het gure winterscenario het meest op de huidige situatie 
van nu. De aspecten van een groot personeelstekort en de complexer wordende zorgvraag 
zijn daarin doorslaggevend. Hoewel het gure winterscenario een toekomstbeeld schetst over 
10 jaar, zien de professionals al duidelijke tekenen daarvan in de huidige praktijk, zoals de 
knellende Wmo en personeelskrapte. De professionals ervaren dit iedere werkdag, maar ook 
de cliënten merken dat al.  

Wat betreft het scenario dat het meest waarschijnlijk is, kozen de meeste deelnemers voor 
het vallende herfstbladerenscenario in combinatie met aspecten van de gure winter. Er 
wordt verwacht dat het zorgstelsel voorlopig niet verandert en als er dan wordt gekeken naar 
de inhoud van beide scenario’s dan is het meest waarschijnlijk dat deze gaan mengen. Con-
creet wordt genoemd dat wordt verwacht dat er nieuwe netwerken zullen ontstaan en dat 
meer overleg met deze nieuwe netwerken nodig is om zorg te kunnen leveren. 

Tenslotte mogen de professionals aangeven welke scenario ze het meest wenselijk vinden. 
De meerderheid kiest voor het hete zomerscenario en sommigen geven aan ook in het 
lentescenario wel aspecten te zien die wenselijk zijn. De toenemende samenwerking tussen 
zorgorganisaties in de branche is erg aantrekkelijk. Er wordt benoemd dat het voorkomt dat 
een organisatie een bepaalde cliënt niet echt kan helpen, terwijl een collega bij een andere 
organisatie beter is toegerust. De zorgprofessionals zouden het fijn vinden als je met een 
collega bij een andere organisatie de situatie kunt bespreken en op die manier de beste zorg 

9.
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kunt regelen voor cliënten. Ook de toename van nieuwe burgerschapsinitiatieven en sterkere 
mantelzorg is wenselijk, evenals het ontstaan van nieuwe woonvormen. Dat behandelingen 
minder worden, zien sommigen echt gebeuren en daarover wordt opgemerkt dat het vaak 
niet helpt.

9.1 Advies aan bestuurders van gehandicaptenorganisaties 
In het laatste onderdeel van het programma vragen we de zorgprofessionals een advies 
te schrijven aan bestuurders van de zorgorganisaties. In dit advies nemen ze de mogelijke 
toekomstbeelden mee en wat zij als professional belangrijk en nodig vinden. In de adviezen 
komen de volgende onderwerpen aan de orde.  

1. Investeer in de medewerkers

Investeer in het huidige personeel door als bestuurder in gesprek te gaan met medewerkers 
en teams, ook na de eerste 100 dagen. Investeer in behoud van medewerkers en kijk naar 
talenten en loopbaanwensen (zowel horizontaal als verticaal). De professionals uitten een 
hartenkreet dat er echt geluisterd moet worden en dat ze op verschillende onderdelen graag 
mee willen denken en betrokken willen worden. De wens van de zorgprofessional is breder 
kijken dan het huidige takenpakket als het gaat om zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. 
Veel professionals verlaten de organisatie op dit moment omdat er weinig tot geen door-
groei-/ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld van begeleider naar teamcoach of naar 
leerling gedragsdeskundige. 

Investeren in de medewerker moet breder zijn dan alleen in aandacht en tijd. Het is ook no-
dig dat er gekeken wordt naar de arbeidsvoorwaarden. Het salaris wordt regelmatig als laag 
ervaren; dit is extra lastig als een ‘collega-zorgorganisatie’ voor dezelfde functie een hoger 
salaris biedt. Daarom is (regionale) samenwerking in de gehandicaptenzorg ook op dit punt 
belangrijk (zie onderdeel samenwerking binnen de branche). 

2. Biedt ruime opleidingsmogelijkheden aan

Biedt ruimere kaders voor financiering van opleidingen van medewerkers. De ervaring is dat 
nu nog te snel wordt aangegeven, dat een opleiding/cursus niet passend is voor de functie 
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die de medewerker op dit moment heeft en dus niet betaald wordt. 

Van belang is ook dat een passend scholingsaanbod aanwezig is. De opleidingen die mo-
menteel wel worden aangeboden, sluiten onvoldoende aan op de praktijk. Ook lijkt het 
erop alsof in het algemeen te smal wordt opgeleid terwijl er meer generieke opleidingen de 
toepasbaarheid in de praktijk mogelijk kunnen verbeteren. 

3. Verminder administratieve lasten

Meer tijd met de cliënt in plaats van tijd over de cliënt. Dat betekent minder overleggen en 
minder administratie verwerken. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van nieuwe doe-
len in het ondersteuningsplan dat iedere drie maanden terug komt. Bij bepaalde groepen 
cliënten verandert weinig in een periode van drie maanden. Rapportage is enkel wenselijk 
wanneer er iets te melden is. Dit zorgt nu voor onnodige administratieve lasten, terwijl de 
kwaliteit niet verbetert. 

Om vermindering van administratieve lasten te bereiken is de rol van zorgkantoor en ge-
meente van doorslaggevend belang. Het lijkt erop dat een organisatie gekort kan worden als 
er weinig gerapporteerd wordt. Wantrouwen speelt mogelijk een rol: dunne dagelijkse dag-
verslagen en dossiers roepen blijkbaar vragen op, zelfs als er geen bijzonderheden zijn om te 
melden. Stevig en constructief overleg met gemeenten en zorgkantoren hierover is nodig.

4. Ondersteun begeleiders bij contact met netwerk 

Een duidelijkere steun en aanwezigheid van bestuurders is gewenst bij begeleiders die moei-
lijke keuzes moeten toelichten over minder of andere zorg of ondersteuning cliënten aan 
verwanten en hun netwerk.

Voor de begeleider is het soms lastig om dergelijke keuzes naar verwanten goed duidelijk te 
maken, vanwege vaak voorkomend onbegrip, zeker bij grote veranderingen rond de cliënt. 
Hierin wordt een rol gezien voor de bestuurder; medewerkers voelen zich hierdoor meer 
gesteund. De bestuurder kan dan een rol spelen in de uitleg van dergelijke moeilijke keuzes 
aan de verwanten en hen meenemen in het proces. Meer in het algemeen moet vanuit de 
gehandicaptenzorg nagedacht worden over een open communicatie over komende veran-
deringen in de zorg en de grote uitdagingen en verwachte beperkingen in het zorgaanbod.
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5. Toon dienend leiderschap

Dienend leiderschap is van groot belang voor de medewerkers. Het geeft vertrouwen en 
het gevoel dat ze gesteund worden. Bij dienend leiderschap wordt gedacht aan de teams 
in gaan, luisteren en zelfreflectie. Nu leeft het gevoel dat te veel op cijfers wordt gestuurd en 
te weinig wordt gekeken naar de actuele situatie van de medewerkers. Dienend leiderschap 
kan juist in situaties met hoge werkdruk en moeilijke gesprekken met het netwerk van de 
cliënt een positief verschil maken voor de medewerkers.

6. Scherp opnamebeleid aan

In het opnamebeleid moeten zorgorganisaties bij het plaatsen van cliënten nog kritischer 
kijken of de gevraagde zorg echt geleverd kan worden. Cliënten moeten niet enkel geplaatst 
worden vanwege het financiële karakter. Niet iedere cliënt past zomaar in een groep en het 
is daarom goed dat begeleiders die de groepen en bewoners goed kennen meekijken in 
de plaatsing. Een niet goed passende cliënt levert veel extra zorgvraag op en vermindert de 
kwaliteit van leven van de cliënt zelf en de aanwezige medebewoners. Zoals eerder gezegd 
en ook in punt 8 wordt benadrukt, helpt het als gehandicaptenzorgorganisatie meer en 
intensiever samenwerken. Dat is beter voor de cliënt.

7. Innovatie is het nieuwe normaal

Innovatie moet het nieuwe normaal worden. Investeer hier daarom tijdig in. Nu wordt dat 
niet altijd doortastend opgepakt vanuit het managementteam. Ook moeten ideeën van 
begeleiders beter gewaardeerd worden. Nu wordt naar aanleiding van een innovatie-idee of 
behoefte bijvoorbeeld verwezen naar een andere organisatie, waar een technische innovatie 
geleend kan worden. Dat werkt demotiverend voor de teams; zij zouden de innovatie graag 
zelf in huis willen hebben omdat deze innovatie een meerwaarde kan leveren zowel voor de 
cliënt als voor de medewerker.  

Om innovatie tot het nieuwe normaal te maken, is een duidelijke visie nodig. Daarin kan 
meegenomen worden dat met preventie van ongewenste gedrag/gebeurtenissen aanzienlij-
ke maatschappelijke kosten bespaard kunnen worden. 
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8. Samenwerken binnen en buiten de branche

Om de gehandicaptenzorg als geheel een stap verder te helpen, moet meer samenwerking 
met collega-organisaties plaatsvinden. Het gaat daarin over een open samenwerking en niet 
zozeer over fusies tot mega organisaties. Behoud van verschillende zorgorganisaties met 
een eigen identiteit blijft belangrijk, aldus de medewerkers. Dit samenwerken in de eigen 
branche kan vorm krijgen door bijvoorbeeld meer uitwisseling van personeel. Dit zorgt voor 
bredere leerervaringen, delen van kennis en betere kwaliteit. Ook moet er een gelijkheid in 
financiële waardering van functies bij verschillende organisaties gerealiseerd worden. Dit om 
te voorkomen dat deze zorgorganisaties elkaar beconcurreren om personeel.

Voor de financiële houdbaarheid moet de gehandicaptenbranche in de regio Zuid-Holland 
Zuid, een duidelijke boodschap aan de gemeente en zorgkantoren geven waarin zijn helder 
de knelpunten en oplossingsrichtingen communiceren die zij zien. De budgetten zijn nu te 
krap en dit wordt sterk gevoeld door cliënten en de professionals. De samenwerking moet 
ook branche overstijgend plaatsvinden, onder andere met GGZ, VVT en welzijn. Dit voorkomt 
ook dat overal het wiel weer wordt uitgevonden.

Afsluiting van de dialoogsessie 

Het advies aan de bestuurders van de gehandicaptenzorgorganisaties is het einde van de 
dialoogsessie met de zorgprofessionals. De bestuurder van Stichting de Overburen, Jacco de 
Raad, is halverwege de bijeenkomst aangeschoven en met hem praten we na over de advie-
zen die zijn geschreven. Hij herkent veel en ziet veel potentie in de adviezen van de professio-
nals. “Het was een grote eer om hier als toehoorder bij te zijn”, zo besluit hij.
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Conclusies

De workshopreeks en de oriëntatie op mogelijke toekomstscenario’s laat zien dat de 
scenario’s rondom het ongewijzigde stelsel (Guur Winterscenario en Vallende Herfstbla-
derenscenario) als minst gewenste scenario’s naar voren komen. Indien de ontwikkelin-
gen in de samenleving deze kant op gaan, kunnen we de volgende conclusies trekken: 

• Organisaties in de gehandicaptenzorg moeten op zoek naar hun toegevoegde waarde. 
In het Vallende Herfstbladerenscenario is duidelijk dat nieuwe netwerken ontstaan en de 
rol van de professional verschuift van zorgverlener naar regisseur. Voor deze afnemende 
professionele dienstverlening moet gewerkt worden aan nieuw draagvlak. De Neder-
landse bevolking zal deze omwenteling niet direct begrijpen en er is duidelijkheid nodig 
over wat ze van de zorg kunnen verwachten; welke rol krijgt de ‘gewone burger’. Boven-
dien vraagt deze verschuiving een andere professionele expertise die ontwikkeld moet 
worden. 

• In het Gure Winterscenario worden organisaties gedwongen door het schaarsere perso-
neelsbestand keuzes te maken. Cliënten krijgen niet meer de zorg zoals ze gewend zijn, 
hierin moet dan worden afgeschaald. 

• In het Gure Winterscenario moet tegenkracht worden georganiseerd aan de WMO-ver-
strekkers om tegen meer normale, dekkende tarieven te werken. 

Duidelijk wordt dat zowel het Wervelende Lentescenario als het Hete Zomerscenario 
meer in de gewenste richting gaan. Een gewijzigd stelsel voor de zorg lost veel proble-
men van nu mogelijk op en het blijft in meer positieve zin mogelijk goede kwaliteit van 
zorg te organiseren. De conclusies die getrokken kunnen worden aan de hand van dit 
traject:

• In het Wervelende Lentescenario wordt het belangrijk een ander type leiderschap te 
introduceren. Een vorm van leiderschap waarbij vanuit een bredere insteek en met meer 
filosofische kennis wordt gewerkt. Nieuwe solidariteitsprincipes moeten anders worden 
benaderd en aangestuurd. 

• In het Lentescenario ontstaat evenals in het Herfstbladerenscenario de behoefte om een 
andere rol van de medewerker te initiëren. De verandering naar regisseur is hier even-
eens aan de orde en vraagt een (grote) aanpassing in de functies van verzorgende en 
begeleiders. Nieuwe rollen en taken die ontstaan gaan zorgen voor een heuse cultuur-
verandering in de zorg. 

• De schaarste door het nieuwe stelsel in geld en personeel is een motor van de veran-
deringen. Deze onvermijdelijkheid is nodig om nieuwe zorg voor elkaar te krijgen en de 
maatschappelijke vraag naar zorg om te keren.

• Het Hete Zomerscenario kent een aantal aantrekkelijke componenten, maar vraagt van-
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wege het personeelstekort om inzet in de zorg op alternatieve manieren. Een daarvan is 
de lobby voor een brede maatschappelijke dienstplicht in de zorg. Deze kan gelden voor 
middelbare scholieren, maar het is denkbaar dat ook in het primair onderwijs al aan-
dacht besteed gaat worden aan zorgen voor een ander. Onderwijs wordt nog belangrij-
ker.

• Bij bouw en nieuwbouw moet veel meer worden ingezet op inclusievere plannen. Hier-
door ontstaan mogelijkheden in veranderende omstandigheden om gebouwen voor 
alternatieven aan te wenden, of gebouwen zo te ontwerpen dat bestaande netwerken 
en solidariteitsvormen in woonsituaties voor ondersteuning van de zorg kunnen zorgen. 

Tenslotte hebben de professionals uit de zorg naar de scenario’s gekeken. Zij komen min 
of meer tot dezelfde insteek als de bestuurders als het gaat over de voorkeur voor het 
lente- en zomerscenario. Op basis van de huidige situatie en de situatie in de toekomst 
hebben de professionals belangrijke adviezen.

• De professionals geven aan dat het investeren in hen belangrijk is. Daarbij benoemen ze 
meerdere aspecten: een zelfde beloning voor een zelfde functie in de gehele branche in 
de regio, behoefte aan ruimte voor ontwikkeling die wat verder gaat dan een inhoudelij-
ke cursus voor de huidige functie alleen. Soms kan iemand op een dood spoor zitten in 
zijn functie, help zo iemand binnen of buiten de organisatie (maar wel in de zorg) verder.

• Aanbevolen wordt de administratieve lasten te verlagen. Soms worden zorgprofessionals 
gedwongen alsmaar nieuwe doelen te stellen voor cliënten, ook als dat niet haalbaar 
of gewenst is. Dat zou simpeler kunnen. Daarnaast wordt aanbevolen innovatie als het 
nieuwe normaal te gaan beschouwen. Hier moet ruimte in de functie voor worden vrij-
gemaakt. 

• Tenslotte is een belangrijk punt dat dienend leiderschap de professional goed kan on-
dersteunen. Ook is er behoefte aan een regio brede samenwerking. 

Strategische, regionale agenda 
De bestuurders hebben gesproken over het formuleren van een concrete, strategische, 
regionale agenda naar aanleiding van de opgehaalde informatie. De hierboven benoemde 
lijnen kunnen als uitgangspunt gebruikt worden voor het samenstellen van een de agenda. 
De hierboven benoemde conclusies zijn aanknopingspunten om de agenda verder vorm te 
geven. 
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Dankwoord

De afgelopen maanden hebben we intensief gewerkt aan het scenariotraject samen met 
bestuurders van een viertal organisaties uit de gehandicaptenzorg in de regio Zuid-Holland 
Zuid. Het was een waardevol traject en alleen mogelijk met de enthousiaste en deskundige 
inbreng van Jacco de Raad van Stichting de Overburen, Bianca Huizer en Marnix de Weerd 
van Gemiva, Annemarie Bax van Profilazorg en Jan-Hein van Engelen van Humanitas. Ook 
bedanken we graag Peter Kruithof, die werkzaam is bij de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland, voor zijn bijdrage aan dit gehele traject. 

De dialoogsessie met de zorgprofessionals was erg interessant om te doen en leverde veel 
mooie input op waarover we verder gaan nadenken. We willen dan ook Anita van Vuuren 
en Richard Vlasblom van Stichting de Overburen, Mirjam den Hartog en Joska Hagens van 
Gemiva, Stephan Govers en Peter Boer van Profilazorg, Astrid Berghuis en Anne Boender van 
Humanitas bedanken voor hun inzet, openheid en het delen van dagelijkse ervaringen.
Het scenariotraject had niet zo geslaagd kunnen zijn zonder de begeleiding van Jan Nekkers 
van Futureconsult. Bedankt Jan voor het delen van jouw kennis en adviezen en het stellen 
van verdiepende vragen. 

Tot slot danken we cartoonist Len Munnik voor de tekeningen die hij heeft gemaakt in dit 
boek die heel goed aansluiten bij de ontwikkelde scenario’s. 

Vanuit de WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid werd het traject begeleid door Wardy 
Doosje - bestuurder, Aart Lodder - beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoeker, Anne 
Kempe – projectleider en het gehele team van de WGV Zorg en Welzijn.
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Bijlage 1: Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg 

1. Ouder wordende cliënten en zorgprofessionals  

Cliënten in de gehandicaptenzorg worden steeds ouder en hun zorgvraag wordt hierdoor 
complexer. Lichamelijke klachten en dementie nemen fors toe de komende jaren. Daarnaast 
valt een grote groep zorgprofessionals in de regio Zuid-Holland Zuid in de leeftijdscategorie 
50+. De verwachting is dan ook dat zij tussen nu en 10 jaar uit de zorg treden. 

2. Toenemende diversiteit cliënten en zorgprofessionals 

De komende jaren zijn in de zorg meer cliënten en zorgprofessionals aanwezig zijn met ver-
schillende culturele achtergronden. Dit geldt vooral in de stedelijke regio’s.   

3. Toenemende regionale verschillen in zorgaanbod 

Met de decentralisaties van onderdelen van de zorg naar gemeenten zijn voor 2020 reeds 
meer regionale verschillen ontstaan. In de komende jaren zet de regionaliseringstrend nog 
door. Hierdoor worden de verschillen nog groter tussen regio’s en gemeenten, onder andere 
op het gebied van zorgaanbod voor mensen met een beperking en mensen die langer zelf-
standig moeten blijven wonen.  Ook het tekort aan zorgprofessionals verschilt nu per regio 
c.q. gemeente en deze verschillen lopen verder op, zeker in bepaalde landelijke gebieden. 
Wel is er onzekerheid in de mate waarin deze regionaliseringstrend zich doorzet. Door een 
oplopend tekort aan betaalbare woningen –vooral in de grote steden- is het voor zorgpro-
fessionals steeds lastiger om zich daar te vestigen, waardoor mogelijk landelijke regio’s in de 
toekomst toch weer aantrekkelijker worden voor wonen en werk.  

4. Blijvende tweedeling tussen ‘beperkt’ en ‘normaal’?

De toenemende tweedeling neemt ook toe in de gehandicaptenzorg. Een grote groep LVB-
ers kan alleen ontsnappen aan de tweedeling wanneer zij een (meer) passend ondersteu-
ningsaanbod krijgen. Zonder deze ondersteuning wordt deelnemen aan de maatschappij 
steeds lastiger voor deze doelgroep. De gestelde doelen voor 2025, waar het integreren in 
de samenleving er één van is, wordt waarschijnlijk niet behaald. Er moet in de maatschap-
pij meer begrip, herkenning en compassie komen voor mensen met een handicapt anders 
wordt de doelgroep steeds meer buitengesloten met als gevolg dat zij meer hulp nodig heb-
ben. Wetten kunnen niet afdwingen dat mensen met een beperking worden opgenomen in 
de maatschappij; een sterke solidariteit heeft wel die potentie. 
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5. Onvoldoende (nieuwe) opkomende woonvormen 

Op dit moment zijn er niet voldoende, passende woonvoorzieningen voor cliënten in de 
gehandicaptenzorg en de wachtlijsten lopen flink op. Hierdoor ontstaan er nieuwe woonvor-
men zoals deeltijd-wonen of flex-wonen waarbij cliënten slechts voor een deel van de tijd in 
een zorgorganisatie verblijven. 

6. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen een grotere rol 

Door het grote tekort aan zorgprofessionals krijgen mantelzorgers en vrijwilligers een grotere 
rol in de begeleiding en verzorging van cliënten. Communicatie en afstemming tussen de 
verschillende partijen speelt hierin een belangrijke rol. Deze verandering in rolverdeling leidt 
tot nieuwe functies in organisaties.  

7. ‘Doe het zelf ’ is al moeilijk en ‘meedoen’ al helemaal

De grote nadruk op eigen regie en zelfredzaamheid zorgt dat mensen met een lichtverstan-
delijke beperking steeds vaker vastlopen in de huidige maatschappij. Echt meedoen in de 
samenleving wordt steeds lastiger, maar nieuwe vormen van solidariteit en verbondenheid 
zoals maatjesprojecten en burenhulp kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren. Het 
vraagstuk blijft: ‘hoe zorgen we voor meer inclusie?’

8. Toenemende integrale hulpvraag 

De maatschappij wordt steeds ontoegankelijker voor mensen met een beperking waardoor 
eenzaamheid, verslaving en criminaliteit toenemen. Daarnaast blijven cliënten langer thuis 
wonen waarna ze met een complexere hulpvraag de zorg indraaien. Om cliënten beter te 
kunnen helpen is een integrale samenwerking nodig. De hulpvraag van cliënten en bege-
leiders verandert: de reguliere zorg sluit niet meer voldoende aan, er is meer behoefte aan 
maatwerk. 

9. De zorg digitaliseert (langzaam) 

Om de vraagstukken in de zorg het hoofd te kunnen bieden is het gebruik van technologie 
niet weg te denken. Het werken met nieuwe technologie in de zorg heeft veel impact op 
organisatie, zorgprofessional, maar ook op de cliënt. Medewerkers moeten nieuwe vaardig-



zorgenwelzijnzhz.nl48 |

heden opdoen om met apparatuur te kunnen werken, maar ook gemotiveerd zijn om met 
de technologie te werken. Ook voor de cliënt vraagt dit om kennis, aanschaf van devices en 
apps. Voor LVB-ers is dit vaak niet gemakkelijk en websites en apps vaak slecht toegankelijk. 
Is voor organisatie, zorgprofessional en cliënt helder wat de nieuwe technologie ze oplevert? 

10. Smart gehandicapt? 

Door gebruik van nieuwe technologie komen nieuwe vraagstukken en ethische dilemma’s 
omhoog waarover gesproken moet worden. Het vergroten van zelfstandigheid van de cliënt 
staat centraal tegenover arbeidsbesparende technologie voor zorgprofessionals. Tijdwinst is 
nog maar beperkt aan de orde. 

11. Verduurzamen van de gehandicaptenzorg 

De gehandicaptenzorg is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Deze 
uitstoot wordt gemaakt door veel reisbewegingen van zorgprofessionals en cliënten en het 
gas- en energieverbruik van woonvoorzieningen. De Green Deal Zorg is een sectorale route-
kaart met zes routes om de klimaatdoelen te behalen. Die routes zorgen voor nieuwe ma-
terialen en middelen om mee te werken, veranderingen in werkprocessen, andere wet- en 
regelgeving en het ontstaan van nieuwe functies.  

12. Economische uitdagingen in de gehandicaptenzorg

De kosten van de zorg in Nederland verdubbelen de komende jaren flink: van 80 miljard in 
2015 naar 170 miljard in 2040. De groep van psychische stoornissen, inclusief dementie en 
verstandelijke beperkingen blijft ook in 2040 de ziektegroep waaraan het meeste geld wordt 
uitgegeven. Deze groep blijft groeien van 20,9 miljard in 2015 naar 46,6 miljard in 2040 als 
alle zorgvragen worden gehonoreerd. De hoge zorgkosten leggen veel druk op de economie 
en zorgen voor vragen als wat wordt wel en niet gefinancierd, blijft de WMO overeind? Het 
gebruik van PGB’s en de meerzorg-regeling nemen momenteel toe. Deze ontwikkelingen 
zijn een uiting van meer behoefte aan maatwerk, flexibiliteit en keuzevrijheid.  

13. Stijging personeel niet in loopdienst

In de zorg werken veel ZZP-ers waardoor de kosten van de zorg stijgen. In de gehandicap-
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tenzorg gaat circa 8% van de totale personeelskosten naar personeel dat niet in loondienst is. 
ZZP-schap lijkt aan te sluiten bij de flexibele samenleving waaraan steeds meer behoeften is. 

14. Personeelstekort leidt tot flexibel opleiden 

Door het oplopende personeelstekort komt meer ruimte voor (pilots) rondom flexibel oplei-
den. Dit betreft onder andere zij-instromers met verkorte trajecten en meer ruimte voor deel-
certificaten. De nadruk komt meer te liggen op behaalde vaardigheden en competenties.  

15. Meer behoefte aan andere functies binnen de GHZ & taakherschikking

Door de ouder wordende cliënten is meer behoefte aan medewerkers met een uitgebrei-
der kennis- en vaardighedenpakket. Er komt een grote behoefte aan zorgprofessionals die 
kunnen werken met cliënten die bedlegerig zijn, met complex gedrag zoals agressie, met 
meervoudige beperkingen, dementie en/of verslavingsproblematiek. Zorgprofessionals moe-
ten meerdere soorten problematiek kunnen herkennen en hierop kunnen anticiperen. 

Ook het ontstaan van nieuwe ‘tussenfuncties’ op niveau 1 of 2 om studenten Zorg en Wel-
zijn te behouden zoals assistent Zorg en Welzijn of woonhulp. Daarnaast nieuwe functies als 
begeleidingsfunctie D die er met een helikoptervlucht voor zorgt dat een afdeling op alle 
vlakken goed loopt. Dit leidt tot nieuwe HR-vraagstukken: hoe verhouden functies met - en 
zonder extra modules/leereenheden zich tot elkaar en wat zijn goede loopbaanpaden?  

16. Meer focus op behoud van personeel

In zorgorganisaties is het van belang dat het werk ontwikkelmogelijkheden, uitdaging, en 
flexibiliteit brengt voor Millenials en generatie Y en Z. Deze generaties praten graag mee over 
onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, werk-privé balans, werkinhoud en flexibele werktij-
den. Wanneer deze mogelijkheden er niet zijn in een organisatie, dan gaan ze op zoek naar 
een andere baan. De grootste reden voor zorgprofessionals om binnen één jaar weer uit te 
stromen heeft veelal te maken met de hierboven benoemde onderwerpen en met het beeld 
en verwachtingen dat zij van het werk hebben. 
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17. Kwaliteit van de gehandicaptenzorg staat onder druk

Vanuit de gehandicaptenzorg komt een roep om een professionaliseringsslag waarbij gepleit 
wordt voor meer evidence based werken, transparantie, kwaliteitsbewaking, verantwoording 
en opleidingseisen. Aan de andere kant wordt gepleit voor meer ruimte voor autonomie en 
vakmanschap. Wat is (de nieuwe) kwaliteits- en professionaliteitsnorm in de gehandicapten-
zorg? 

18. Veiligheid op de werkvloer voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals komen vaker in onveilige situaties door verbale en fysieke agressie van cli-
enten. Dit doet een groter beroep op de-escalerend gedrag. Hierdoor wordt vaker samenge-
werkt met andere instanties zoals de politie. Wat accepteren zorgprofessionals van bewoners 
en cliënten en waarvoor wordt een bewoner gestraft zoals ieder ander in de samenleving?  
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Bijlage 2: Verhaal persona Froukje Wiedemeijer 

Een meeloopdag met Froukje 
Froukje Wiemeijer is op haar elektrische fiets gestapt op weg naar haar werk, zorgorganisatie 
‘Met Elkaar’ voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze is beleidsadviseur en werkt 
hier ruim 14 jaar met veel plezier. Al tijdens haar studie bestuurskunde wist ze dat ze in de 
gehandicaptenzorg wilde werken. Want ze heeft een neefje met een licht verstandelijke be-
perking en autisme die ze vaak ziet. Ze wil dan ook graag een bijdrage leveren aan het leven 
van deze doelgroep. 

Froukje heeft een drukke dag voor de boeg. Ze begint met overleg met begeleiders over 
het opzetten van een ontmoetingsruimte in de buurt. Woonvoorziening ‘De Vogel’ heeft 10 
appartementen voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking en binnen 
deze woonvoorziening willen ze een nieuwe ontmoetingsruimte maken. In de ontmoetings-
ruimte kunnen buurtbewoners koffiedrinken met zelfgebakken taart die gemaakt is door de 
jongeren. Op die manier hoopt ‘Met Elkaar’ dat er meer interactie komt tussen cliënten en 
buurtbewoners. Met als belangrijk voordeel dat er meer begrip komt voor mensen met een 
beperking. De Raad van Bestuur heeft Froukje gevraagd hiermee aan de slag te gaan en het 
idee verder uit te werken. Ze heeft dit met beide handen aangepakt. Want misschien levert 
het ook nieuwe ambassadeurs en/of vrijwilligers op. Het gesprek over de ontmoetingsruimte 
voorloopt goed, iedereen is enthousiast en dit project brengt nieuwe energie met zich mee. 
Froukje hoopt dat dit gaat leiden tot mooie buurtcontacten. 

Nadat gesproken is over de ontmoetingsruimte kaarten de begeleiders ook een aantal 
voorvallen aan op de werkvloer. Eén van de begeleiders is werkzaam op een woongroep met 
LVB-ers en zij vertelt over het uit de hand gelopen gebruik van social media door de jongeren 
op de groep. Via Facebook werden zo nu en dan oproepen gedaan voor feestjes of activitei-
ten door bewoners. Het is al een paar keer voorgekomen dat deze oproepen uitliepen op een 
grote chaos, doordat allerlei mensen uit de omgeving afkwamen op deze uitnodigingen, met 
vervelende situaties tot gevolg. De begeleiders waren van mening dat het gebruik van social 
media door bewoners er wel bij hoorde, passend in de filosofie van de organisatie over een 
‘normaal’ leven en meedoen in de maatschappij. Maar dit soort voorvallen moesten wel voor-
komen worden. De begeleiders willen graag in een vervolgafspraak een gezamenlijke aanpak 
bespreken.
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Na de lunchpauze
Het overleg neemt de hele ochtend in beslag. Voordat Froukje aansluit bij de cursus ‘Hoe 
word ik digivaardig(er)?’ die ze samen met de opleidingscoördinator Wilma heeft opgezet, 
heeft ze nog kort de tijd voor een boterham. De cursus is verdeeld over twee dagen: één 
dag voor begeleiders en één dag voor de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers. Vandaag 
staat de eerste sessie gepland. Digivaardig worden, blijkt een lastig onderwerp; veel begelei-
ders zijn 50 jaar of ouder en zien het nut van de digitalisering niet echt in. Ze besteden hun 
tijd liever aan de cliënt. Daar komt ook bij dat de begeleiders steeds vaker aanlopen tegen 
complexere hulpvragen doordat cliënten dementie of somatische klachten krijgen omdat 
ze ouder worden. Ze hebben meer behoefte aan kennis hoe om te gaan met dementie en/
of somatische klachten. De opleidingscoördinator heeft opgemerkt dat veel cliënten en hun 
ouders geen beschikking hebben over een computer. Ze komen vaak uit een achterstands-
wijk en hebben niet de financiële middelen om er één aan te schaffen. De eerste cursusdag 
is zonder grote problemen verlopen. Er is nog een hoop weerstand waarneembaar, maar de 
begeleiders voelen dat ze als onderdeel van de organisatie niet onder digitalisering uitko-
men. 

In de gang komen Froukje en Wilma de business controller tegen die ze vertelt dat ze de 
aanbesteding van de Wmo, waaronder groepsbegeleiding (dagbesteding) bij de gemeente 
verloren hebben. Het personeel dat hier werkzaam is moet grotendeels overstappen naar 
een andere zorgaanbieder. “Heel lastig voor onze cliënten met autisme” bromt hij. De tarie-
ven voor dagbesteding die de gemeente had opgenomen waren met een kwart verlaagd 
waardoor veel andere aanbieders al waren afgehaakt. Er zijn ook fouten gemaakt in het 
kostprijsonderzoek. Het ondersteuningsaanbod dat ‘Met Elkaar’ wilde aanbieden zou niet 
meer kostendekkend zijn. Ook vertelde hij dat een andere partij, die vast ook een bieding had 
gedaan in de aanbesteding, door de Inspectie IGJ onder verscherpt toezicht komt. Er waren 
daar al enkele incidenten geweest met cliënten. Het bestuur van de desbetreffende orga-
nisatie was volgens hem capabel, maar staat met de rug tegen de muur. Het huidige zorg-
stelsel met de veel te krappe Wmo budgetten en gemeentelijke ‘regie’ van slecht ingevoer-
de Wmo-beleidsmedewerkers was de bottleneck; nog even los van die nieuwe wethouder 
sociaal domein afkomstig van de lokale partij ‘De Boze Burger’. Die bevriende bestuurder had 
ook aangegeven, dat de bureauwijsheid van – IGJ-nee, zoals hij het noemde - over kwaliteit 
onverteerbaar was; de praktijk vraagt toch echt iets anders; de IGJ eisen zijn soms voorbij alle 
redelijkheid. Voordat de business controller doorloopt geeft hij aan dat hij hoopt dat in de 
politiek, in de discussie over het Integraal Zorg Akkoord ook de Wmo aan bod komt.  “Nog 
tien verantwoordingen voor de gemeenten te gaan”, aldus de controller. 
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Afsluiting van een enerverende werkdag
Terwijl Froukje en Wilma hun spullen pakken om naar huis gaan, geeft Wilma aan dat ze nog 
even langs de P&O-afdeling loopt. “Het lukt niet om een nieuwe klas met BBL-ers gevuld te 
krijgen. We hebben alles geprobeerd. Vorige week waren ze nog op de regionale televisie 
met onze oproep, maar het heeft weinig effect gehad”, verzucht Wilma. Froukje geeft aan 
dat ze begrijpt dat ze het lastig vindt, dat de instroom voor deze klas zo moeilijk te vullen is. 
‘We weten dat een grote groep begeleiders tussen nu en 10 jaar de organisatie gaat verlaten. 
De druk om nieuwe zorgmedewerkers op te leiden is dan ook groot. Met een “veel succes” 
nemen Froukje en Wilma afscheid van elkaar. Morgen een nieuwe dag, nu op naar huis!
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