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Samen voor een vitale Hoeksche Waard

Thuis in de Kern
Thuis in de Kern is een samenwerkingsverband waarin de Hoeksche Waardse VVT-organisaties Alerimus,
Heemzicht en Zorgwaard de krachten bundelen. Met elkaar en (in wisselende coalities) met anderen
faciliteren en organiseren wij vanuit een gedeelde missie en verantwoordelijkheid een aantal noodzakelijke
ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar de lokale samenleving, waaruit wij voortkomen en waar we in ons
dagelijks werk volledig mee verweven zijn, om vraagt om vitaal en zelfredzaam te blijven.
Wij geloven in een inclusieve, sociaal en verbonden samenleving waarin iedereen kan meedoen, iedereen
tot zijn recht komt en zijn talenten benut. Een vitale samenleving, waarin mensen in hun eigen vertrouwde
omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Maar ook een samenleving
waar jongeren zich thuis voelen en gezinnen een toekomst zien voor hun kinderen. Een gemeenschap waar
mensen voor elkaar klaarstaan wanneer dat nodig is. Wat inwoners zelf kunnen, doen zij zelf. Samen met
inwoners, ondernemers en andere relevante partijen uit de lokale gemeenschap helpen wij kwetsbaren
wanneer zij dat nodig hebben. In de Hoeksche Waard valt niemand tussen wal en schip.
Deze missie staat echter onder toenemende druk als gevolg van de dubbele vergrijzing, een krimpend
arbeidsaanbod en afnemende beschikbaarheid van mantelzorgers en vrijwilligers. De komende jaren
ontstaat in toenemende mate spanning tussen vraag en aanbod van zorg en ondersteunende diensten.
Daarnaast verschuift het werk van VVT-organisaties steeds meer van binnen naar buiten. Zelfstandig wonen
en zelf regie houden is de wens van veel senioren. De hervorming van de langdurige zorg versterkt deze
trend en zorgt voor een verschuiving van zorg in een zorglocatie naar zorg thuis. Het verpleeghuis van de
toekomst transformeert naar een levendige zorgcommunity in de wijk waar wonen met zorg gecombineerd
wordt; thuis en binnen zorglocaties.
In deze organisatorische en logistieke opgave zoeken wij als zorgorganisaties daarom in toenemende
mate de samenwerking met elkaar, met andere organisaties en met het netwerk rondom de (kwetsbare)
inwoners van de lokale gemeenschappen. Het programma Thuis in de Kern speelt met diverse projecten
in op deze uitdagingen. Bij alle ideeën voor projecten en activiteiten bekijken we steeds wat ze kunnen
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betekenen voor het verlichten van de spanning tussen vraag en aanbod van (langdurige) zorg. We letten
daarbij op drie gewenste ontwikkelingen:

•		Preventie: hoe kunnen we met elkaar de vraag naar (langdurige) zorg zo lang mogelijk uitstellen en
mogelijk ook wat verkleinen?
• Participatie: hoe kunnen we met elkaar (burgers én maatschappelijke organisaties) ons helpend 		
vermogen met- en voor de lokale gemeenschap versterken?
• Innovatie: hoe kunnen wij als zorgaanbieders onze zorg- en dienstverlening kwantitatief en/of
kwalitatief slimmer organiseren en daarmee onze productiecapaciteit vergroten?

Opstartfase
In de Hoeksche Waard zijn organisaties gewend om samen te werken. Ondanks verschillen in cultuur
en signatuur, delen we de visie dat we dienstbaar zijn aan de lokale gemeenschap waaruit wij voort zijn
gekomen. In 2010 onderschreven gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporatie al het ‘Pact
van mijn Hart’. Een gezamenlijke visie op de rol van de non-profitsector in de lokale samenleving. Met dit
convenant werd een belangrijke stap gezet in de samenwerking op het eiland. Vanwege het grote aantal
organisaties en het ontbreken van een volwaardige projectorganisatie, bleek deze stap nog te groot om
daadwerkelijk tot realisatie van gezamenlijke ambities te komen. De intenties waren er, maar de slag naar
uitvoering van het convenant bleek lastig.
In de jaren daarop kreeg de samenwerking tussen Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard geleidelijk aan meer
vorm. Ook hierin werd het ontbreken van een projectorganisatie gevoeld als een belemmering om grotere
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stappen te kunnen zetten. Diverse waardevolle initiatieven werden ontwikkeld, maar werkzaamheden
werden vaak noodgedwongen toebedeeld aan medewerkers, die naast hun eigen werkzaamheden de
opdracht kregen de gewenste veranderingen in gang te zetten. Daarmee werd weliswaar de basis gelegd
voor het huidige programma, maar de behoefte aan extra uitvoeringscapaciteit werd met ieder nieuw
initiatief pregnanter.

Mede dankzij financiële ondersteuning vanuit het
Zorgkantoor, ontstond in 2018 de mogelijkheid
om de gezamenlijke ambities projectmatiger
en slagvaardiger op te pakken en de lopende
initiatieven naar een hoger plan te tillen. Onder de
gezamenlijke vlag van Thuis in de Kern werd een
programmamanager aangesteld met als opdracht de
verschillende lopende initiatieven en nieuwe ideeën
te bundelen tot een uitvoeringsprogramma met
onderliggende projecten.

Een eerste stap in die opdracht was het formuleren van missie, visie en strategie van Thuis in de Kern. Het
‘waarom’ van de samenwerking was voor ons als directeur-bestuurders weliswaar impliciet vanzelfsprekend,
maar er was behoefte aan een helder kader met te realiseren doelen en criteria om ideeën en behoeften te
kunnen prioriteren. Niet ieder goed idee is immers per definitie een wenselijk project dat bijdraagt aan het
gezamenlijke doel. Ook om de samenwerking met interne en externe partners te kunnen intensiveren was
het van belang om het ‘waarom’ van Thuis in de Kern expliciet te maken.
Het missiedocument, inclusief een beknopte beschrijving van de projecten voor 2019, is gedeeld met de
Kerngroep Wonen Welzijn Zorg. Hierin zijn, naast alle op het eiland actieve zorg- en welzijnsorganisaties,
ook gemeente Hoeksche Waard en woningcorporatie HW Wonen vertegenwoordigd.
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Net als bij het Pact van mijn Hart, bleek dat de missie van diverse organisaties voor een belangrijk deel
met elkaar overlappen. Het grote verschil met toen is dat er inmiddels ook vanuit andere organisaties
initiatieven, projecten en samenwerkingen ontstaan zijn die bijdragen aan de visie van Thuis in de Kern.
Daarmee lag er de kans om de bredere samenwerking vanuit lopende initiatieven (bottom-up) vorm te
geven. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard bleek de
overlap in missie, visie en strategie zelfs dusdanig groot, dat zij één van de pijlers binnen het sociale
domein ook de naam ‘Thuis in de Kern’ gegeven heeft. Dit borgt niet alleen dat we samen hetzelfde
nastreven, het geeft ook een solide basis om samen projecten op te pakken.
Met het expliciet maken van onze missie en visie hebben we dit jaar een grote stap gezet in de
intensivering van de samenwerking onderling en die met andere samenwerkingspartners.

Projectmanagement
Om het programma op te kunnen starten stonden in 2019 twee zaken centraal:
• het inrichten van een overkoepelende projectorganisatie, die fungeert als buitenboordmotor voor
de gewenste ontwikkelingen binnen de samenwerkende organisaties;
• het ontwikkelen van een programmatische aanpak, waarin lopende initiatieven en nieuwe ideeën
op een projectmatige en slagvaardige wijze worden aangepakt.

Conform het jaarprogramma, dat is ingediend bij Zorgkantoor CZ, lag de focus in 2019 op 5 thema’s. Deze
zijn uitgewerkt tot projecten, waarvan een aantal met onderliggende deelprojecten. Voor 4 projecten zijn
projectleiders aangesteld, waarvan 2 extern en 2 vanuit de deelnemende organisaties. Het vijfde project
wordt direct aangestuurd door de programmamanager.
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Omdat het feitelijk een nieuwe organisatie betreft die losstaat van de lijnorganisaties van de partners,
is er een werkwijze geformuleerd met kaders voor besluitvorming, criteria voor projectdefinities en
projectplannen, rollen, mandaten en concrete werkafspraken met betrekking tot het project- en
programmamanagement. Naast de projectleiders en programmamanager, bestaat de projectorganisatie
van Thuis in de Kern inmiddels uit een programmasecretaris die mede het bestuurlijk overleg ondersteunt
en een communicatieadviseur die in samenwerking met de communicatieadviseurs van de 3 organisaties
zorg draagt voor de externe en interne communicatie van het programma en de projecten.
We zijn er trots op dat we in relatief korte tijd een dergelijke professionele projectorganisatie hebben
kunnen neerzetten. Een aandachtspunt daarbij is de verbinding met de interne organisaties. Als
‘buitenboordmotor’ moet de projectorganisatie van Thuis in de Kern zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen,
los van bestaande conventies en de gebruikelijke ‘waan van de dag’ binnen onze organisaties. Tegelijk
zijn onze medewerkers onmisbaar in project- en werkgroepen om te borgen dat projectleiders beschikken
over praktijkgerichte input en dat de resultaten van een project uiteindelijk ook goed geïmplementeerd
kunnen worden in de onderliggende organisaties. De bijdrage die medewerkers (naast hun reguliere
werkzaamheden) moeten leveren aan een project, leidt soms tot een te grote werkdruk die vraagt om
aanpassingen in de interne organisaties.
Daarnaast is het belangrijk om via intern overleg en interne communicatie te blijven benadrukken waarom
we dit programma samen in gang hebben gezet. Een goede samenwerking die de eigen organisatie
overstijgt, komt niet alleen tot stand omdat wij dat als directeur-bestuurders besloten hebben. Het
vraagt van betrokken medewerkers de bereidheid te geven en te nemen, waarbij het gezamenlijke
doel soms boven dat van de individuele organisatie of medewerker staat. Wij realiseren ons dat dit
een verandertraject is, waarbij voortdurende aandacht moet zijn voor het goed communiceren van nut
en noodzaak van Thuis in de Kern. De opgave waar wij gezamenlijk voor staan is van een omvang en
complexiteit die de slagkracht en invloedsfeer van een individuele organisatie overstijgt. Een breed
gedragen besef van deze noodzaak is een cruciale factor voor succes.
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De projecten
In 2019 zijn 5 projecten opgestart en/of doorontwikkeld. Voor alle projecten geldt dat ze bijdragen
aan preventie van zorgvraag, dat ze de participatie door derden versterken, en/of dat ze bijdragen aan
innovatie van onze werkprocessen.

Het Wijkpension
Het Wijkpension is een logeerfaciliteit voor (kwetsbare) ouderen, die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Het kan gaan om acute situaties maar ook om geplande logeerzorg, waarmee de cliënt en mantelzorger
even op adem kunnen komen. Als thuis wonen tijdelijk niet lukt, wat is er dan fijner dan een logeerplek
met warme, deskundige zorg in je eigen wijk? Door tijdelijk verblijf dicht bij huis te organiseren, behouden
inwoners hun netwerk en sociale contacten. Dit maakt dat zij met een zorgvraag langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen.
Medio 2018 is met het wijkpension Zoomwijck in de Open Waard (Alerimus, Oud-Beijerland) gestart
met 5 tweepersoonsappartementen om in te kunnen spelen op de signalen en behoeften uit de lokale
samenleving. Hoe kun je een warm welkom bieden als thuis wonen om wat voor reden dan ook tijdelijk
niet mogelijk is? Dat was de centrale vraag tijdens het eerste jaar wijkpension. Onderzocht is of inwoners
gebruik maken van het wijkpension, hoe de zorg het beste aan kan sluiten op de zorgvraag en of
financiering achteraf georganiseerd kan worden. De ervaring van het eerste jaar leert dat er behoefte
is aan tijdelijk verblijf én dat de mogelijkheid daartoe hooggewaardeerd wordt door zorgvragers en
mantelzorgers. In het eerste jaar van het wijkpension is opvang geboden aan 51 zorgvragers en hun
naasten. Na een voorzichtige start kent het wijkpension inmiddels een bezettingsgraad van meer dan 90%
en weten verwijzers, zoals huisartsen, het wijkpension steeds beter te vinden.
Het belangrijkste knelpunt dat tijdens het eerste jaar wijkpension werd geconstateerd, ligt op het
gebied van coördinatie en administratie. Er is sprake van regeldruk door continue turnover en de
verantwoordingseisen van diverse financiers. De huidige financiering van tijdelijk verblijf is complex.
Kortdurend verblijf in het wijkpension is mogelijk op basis van financiering vanuit de Wet Maatschappelijke
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Ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Ook met een persoonsgebonden budget
of op basis van particuliere gelden kan in het pension gelogeerd worden. De verschillende geldstromen
kennen hun eigen beleidskaders en criteria en creëren een werkelijkheid die niet altijd aansluit op de vraag
van de cliënt. Die wil gewoon geholpen worden op het moment dat hij en zijn netwerk het niet meer alleen
kunnen organiseren.
In het wijkpension staat niet de financiering, maar de vraag van de lokale samenleving en daarin de
zorgvrager en zijn mantelzorger voorop. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten
staan daarbij voor de gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen en zorg ontvangen als zij dat nodig hebben.
Pilot logeerzorg
Vanuit het landelijke programma Langer Thuis is door
het Ministerie van VWS in 2019 een oproep gedaan
om met een groep koplopers van gemeenten,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de slag
te gaan met het verder ontwikkelen van geplande
logeerzorg. Gemeente Hoeksche Waard, CZ
Zorgverzekeraar, Zorgkantoor en Alerimus hebben
vanuit Thuis in de Kern aan deze oproep gehoor
gegeven en een subsidieaanvraag ingediend. De
aanvraag is gehonoreerd en heeft geleid tot de start
van een pilot logeerzorg binnen het wijkpension op 1
mei 2019. De pilot moet leiden tot meer bekendheid
van het aanbod aan respijtzorg en heeft als doel om
overbelasting van mantelzorgers en spoedopnames
van (oudere) zorgvragers te voorkomen. Daarnaast
moet het leiden tot meer inzicht in de behoefte van
inwoners aan geplande logeerzorg en voor wie deze
zorg meerwaarde heeft.
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Inmiddels kan al gesteld worden dat de pilot een succes is. Vanaf de start hebben 29 zorgvragers en
hun mantelzorgers gebruik gemaakt van dit aanbod. Er wordt meer gebruik gemaakt van logeerzorg
dan begroot bij start van de pilot en de voorziening wordt sterk gewaardeerd door cliënten en hun
mantelzorgers. Ook hier blijft het komen tot gezamenlijke financiering een grote uitdaging. In sommige
gevallen is sprake van een eenduidige indicatie en financieringsbron. Soms is de zorgvraag groter dan
verwacht en is het de vraag welke partij de kosten moet dekken. Ondanks de goede intenties van
betrokken personen, kennen de 3 financierings-bronnen hun eigen systemen en regelgeving. Dat zorgt niet
alleen voor veel onnodige extra administratie, verantwoording en discussies. Maar in potentie zorgt het
ook voor vertraging en beperking van onze dienstverlening. Uitgangspunt voor ons is dat de cliënt niet ten
onder mag gaan in deze ‘Bermudadriehoek’ van Wlz, Wmo en Zvw. De cliënt en het leveren van zorg staan
altijd centraal.
Duidelijk is wel dat dit thema een cruciale succesfactor is in het kunnen voorzien in de, gebleken, behoefte
aan tijdelijk verblijf. Het blijft om die reden een belangrijk aandachtspunt binnen de verdere ontwikkeling
van het wijkpension. Na afronding van de pilot Logeerzorg in mei 2020 wordt onderzocht op welke wijze
het concept van het wijkpension en het aanbod van logeerzorg breder geïmplementeerd kan worden op
andere zorglocaties in de Hoeksche Waard.

Huiskamer van de Wijk
Van oudsher zijn er in de verschillende zorglocaties van Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard plekken waar
je ‘gewoon’ even een kopje koffie kunt drinken, kunt lunchen of deelnemen aan een activiteit. Waar je
kunt bijkletsen met mensen die je al kent en nieuwe mensen kunt ontmoeten. In de afgelopen 2 jaar is
deze voorziening binnen de locaties Buitensluis en Heemzicht doorontwikkeld tot een concept dat we
de Huiskamer van Wijk noemen. Een concept dat inmiddels op 5 locaties in de Hoeksche Waard verder
doorgevoerd wordt.
De doelgroep die van oudsher in een verzorgingshuis woonde, woont in toenemende mate zelfstandig
thuis. De vraag van deze doelgroep had veelal betrekking op veiligheid en geborgenheid, ontmoeting
en dagstructuur. De vraag en behoefte is niet veranderd, alleen wordt deze nu gesteld door inwoners
van de wijk in plaats van bewoners van het huis. Voor hen lijkt het vanzelfsprekend om de vraag te stellen
aan de vertrouwde zorglocatie van de kern. Hier zijn immers ook de faciliteiten beschikbaar. Tegelijk
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willen bewoners van de zorglocatie meer en meer
onderdeel blijven van de voor hun vertrouwde lokale
samenleving en houden zij behoefte aan sociale
verbondenheid, zingeving en ontmoeting. Vanuit
die visie is er geen binnen en buiten meer, maar één
samenleving die meer en meer in elkaar overvloeit.
Belangrijk uitgangspunt in het faciliteren van die
integratie tussen buiten en binnen de zorglocatie,
is dat we niet aanbodgestuurd werken vanuit een
door ons verwachte behoefte. Maar we dagen de
lokale samenleving uit en faciliteren in het realiseren
van activiteiten, die voorzien in de behoeften die zij
signaleren bij hun eigen achterban. Dit kerngerichte
werken vormt de ziel van de Huiskamer van de
Wijk. We stellen ons hierin primair faciliterend op
en leggen de spreekwoordelijke bal bij de lokale gemeenschap. Dat doen we niet uit gemakzucht. Deze
manier van werken draagt bij aan de 3 strategische doelen van het programma Thuis in de Kern:

• Preventie: Vanwege de vraaggestuurde programmering wordt maximaal ingespeeld op de
behoeften die er leven in de lokale gemeenschap. Door activering, ontmoeting en zingeving wordt
een appél gedaan op de zelfredzaamheid van de bezoeker. Het directe netwerk wordt zowel
geactiveerd als ontlast en er wordt een veel kleiner beroep gedaan op de formele zorg- en
dienstverlening. Samen draagt dit bij aan langer zelfstandig blijven wonen van kwetsbare inwoners
en preventie van zorgvraag.
• Participatie: De huiskamer richt zich niet alleen op kwetsbare ouderen maar net zo goed op
jongeren, gezinnen of volledig zelfredzame senioren, die elkaar kunnen ontmoeten en op een
zinvolle manier bezig kunnen zijn met dingen die hen interesseren. Door deze mix van doel-

10

groepen is de Huiskamer van de Wijk een effectieve manier om het lokale sociale netwerk te
versterken. Daarnaast wordt met deze betrokkenheid het helpend vermogen en de samenredzaamheid vergroot en bij kinderen en jongeren gestimuleerd.
• Innovatie: Deze aanpak vraagt van onze medewerkers een andere manier van werken. Niet
aanbodgestuurd zelf dingen oppakken, maar ophalen wat er leeft. Lokale partijen uitdagen en
anderen durven vragen de organisatie (mee) op te pakken. Dit is in onze optiek de weg die we
moeten gaan, om welzijn en zorg efficiënt en vraaggericht met elkaar te integreren.

Het concept van de Huiskamer van de Wijk hebben we in 2019 helder beschreven in een factsheet. Het
uitgangspunt van het kerngericht werken maakt dat geen enkele Huiskamer van de Wijk hetzelfde zal zijn.
Op verschillende locaties leven immers verschillende behoeften en zijn verschillende lokale netwerken
actief. Een blauwdruk kan daar niet in voorzien. Toch zijn de opgedane ervaringen uiterst waardevol als
input voor verdere ontwikkeling van andere ontmoetingsplekken. Vanuit Thuis in de Kern ambiëren wij in
ieder geval om in 2020 op 5 locaties een Huiskamer van de Wijk te realiseren, die voorziet in de behoeften
die er lokaal leven. Daarin blijven we de samenwerking aangaan met de gemeente en Welzijn Hoeksche
Waard. En niet in de laatste plaats uiteraard ook met de betreffende lokale netwerken.

Slim Langer Thuis
In 2017 werd binnen Zorgwaard gestart met het project Slim Langer Thuis, gericht op de inzet van digitale
middelen in de (thuis)zorg. Vanuit Thuis in de Kern hebben we dit jaar een gezamenlijke E-health strategie
geformuleerd om de deelprojecten van Slim Langer Thuis breder te kunnen implementeren en voortaan
gezamenlijk op te trekken in het initiëren van nieuwe technologische ontwikkelingen die bijdragen aan
innovatie en/of preventie van zorgvraag.
Daarbij kan het gaan om digitale middelen die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen
geluk en gezondheid. Maar het kan evengoed gaan om toepassingen die de mantelzorger en professionele
zorgverlener meer en effectievere mogelijkheden geven om mensen te ondersteunen. Op organisatie-
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niveau kan in bepaalde gevallen effectiever en productiever gewerkt worden met behoud van kwaliteit,
waardoor meer mensen geholpen en laagdrempelig bereikt kunnen worden. Er is veel mogelijk en met
de ontwikkeling van ‘the internet of things’ waarin steeds meer apparatuur met elkaar verbonden is,
ontstaan de komende jaren nog veel nieuwe toepassingen. Uitgangspunt voor ons blijft daarbij dat niet de
technologie leidend is, maar het efficiënt en naar tevredenheid kunnen voorzien in de behoeften van de
cliënt.
In 2019 lag de focus op 2 projecten waarmee respectievelijk op 3 zorglocaties intramuraal- en bij 180
cliënten thuis elektronische toegang en alarmering wordt gerealiseerd. Voorheen waren de diverse
zorgcomplexen voornamelijk voorzien van mechanische toegang tot afgesloten ruimtes. Ook de toegang
tot woningen van thuiszorgcliënten was tot voor kort nog ‘analoog’. In de gedachte van Slim Langer
Thuis wordt toegang elektronisch gefaciliteerd. Dit gebeurt via het OCC-platform dat als koppelstuk kan
dienen voor de intra- maar ook voor de extramurale zorg bij cliënten. Deze cloudoplossing kan over de
verschillende aanbieders in de Hoeksche Waard en door woningcorporatie HW Wonen gebruikt worden
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naast hun bestaande systemen. Door slimme koppelingen te maken kan echter snel en effectief gebruik
worden gemaakt van elkaars diensten en de daarbij behorende autorisaties. De toegang wordt centraal
beheerd en is dynamisch opgezet, zodat wijzigingen snel een eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.
Intramuraal ontstaan met deze technologie mogelijkheden om op PG-afdelingen te werken met variërende
leefcirkels voor cliënten of het door middel van een sensor automatisch openen van de woningdeur. Kern
hierbij is dat de zelfredzaamheid en privacy verbetert voor de cliënt.
Beide voorzieningen zijn door middel van een open platform online met elkaar verbonden. In de toekomst
kunnen ook andere digitale diensten hieraan worden gekoppeld. Daarmee wordt niet alleen toegang
en alarmering gefaciliteerd, maar wordt tevens de basis gelegd voor verdere ontwikkeling van andere
domotica tot een zogenaamd ‘Hoeksch Menu’. Dit is een keuzemenu van (digitale) zorg, diensten en
voorzieningen, die inwoners van de Hoeksche Waard kunnen benutten om zelf regie te houden en
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Daarnaast is gestart met de introductie van een medicijndispenser Medido, waarmee de cliënt
geattendeerd wordt op het tijdig innemen van zijn medicijnen en de zorgprofessional op afstand kan
monitoren of dit ook gebeurt.
Voor 2020 staat verdere uitrol van de ‘slimme sloten’ bij thuiszorgcliënten en in 2 intramurale locaties
op de agenda en zal een start gemaakt worden met de inzet van iPads ten behoeve van beeldzorg en
beeldcontact tussen cliënt en zorgprofessional en tussen cliënt en mantelzorger.

SPHW
Een goed functionerend aanbod van ongeplande nachtzorg draagt bij aan preventie van grotere
(intramurale en/of eerstelijns) zorgvraag en kan bijdragen aan effectievere zorgverlening. Om in deze
behoefte te kunnen voorzien is in 2011, op gezamenlijk initiatief van Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard,
de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) in het leven geroepen.
Doelstelling van SPHW is: het leveren van eenduidige personenalarmering en opvolging aan alle inwoners
in de Hoeksche Waard die daar, al dan niet vanuit een geïndiceerde zorgaanvraag of vanuit een gevoel van
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(on)veiligheid, behoefte aan hebben. SPHW heeft op dit moment ± 380 cliënten in de Hoeksche Waard.
Hoewel we niet heel actief communiceren over deze dienstverlening, zien we de behoefte aan personenalarmering groeien. Doordat de bevolking van de Hoeksche Waard sterk vergrijst en mensen langer thuis
moeten én ook willen wonen, zal deze trend de komende jaren alleen maar doorzetten. Parallel daaraan
ontstaat ook een steeds urgentere behoefte om de ongeplande nachtzorg op het eiland zo efficiënt
mogelijk te organiseren. Dat uit zich bijvoorbeeld in de toenemende samenwerking met Careyn in de
nacht, maar leidt ook tot de behoefte aan een herziene visie op het organiseren van de ongeplande
nachtzorg en de positie van de SPHW daarin.
Om deze reden hebben wij eind 2019 de programmamanager van Thuis in de Kern gevraagd om een
advies te formuleren over de gewenste ontwikkeling van de SPHW de komende jaren. Uitgangspunt
daarbij is het kunnen bieden van kwalitatieve dienstverlening tegen de achtergrond van een groeiende
behoefte bij cliënten, een krimpende arbeidsmarkt en een beperkte financiering vanuit de zorgverzekeraars, die vooralsnog uitsluitend de daadwerkelijk uitgerukte tijd vergoeden. Met name dit laatste
punt vormt een groot knelpunt in het kunnen borgen van de continuïteit van SPHW.
Het advies moet leiden tot een herziening van de organisatie die medio 2020 operationeel is.

Zorgcampus Hoeksche Waard
Net als onze collega’s elders in het land, zien ook wij de krapte op de arbeidsmarkt toenemen. Extra
uitdagingen daarbij zijn de relatief beperkte bereikbaarheid van de Hoeksche Waard met het openbaar
vervoer en het feit dat de vergrijzing op het eiland sterker is en vroeger inzet dan in veel andere regio’s
in Nederland. Dit was voor ons aanleiding om eind 2019 het project Zorgcampus Hoeksche Waard te
definiëren. Het doel van dit project is meer studenten interesseren voor een baan in de zorgsector in de
Hoeksche Waard.
Om een beter beeld te krijgen van wat ons te wachten staat, hebben we in 2019 samen met de gemeente
Hoeksche Waard een opdracht verstrekt aan Prismant tot het opstellen van een arbeidsmarktanalyse.
Daarbij is niet alleen gekeken naar de behoefte aan intramuraal personeel, maar ook naar de ontwikkeling
van de vraag naar arbeid in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg. De horizon van het onderzoek was
2025 met een doorkijk naar 2030. De uitkomsten waren ondanks onze verwachtingen confronterend. We
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realiseren ons dat het een onmogelijke opgave is om zorgvraag en -aanbod in de toekomst met elkaar in
evenwicht te brengen uitsluitend via de werving van meer personeel. Het belang van de 3 strategische
doelen van Thuis in de Kern werden hiermee nogmaals onderstreept.
Toch zien we ook nog voldoende kansen om met beleid gericht op onze (toekomstige) medewerkers
een bijdrage te leveren aan de opgave die voor ons ligt. Dit was voor ons aanleiding om eind 2019 in
samenwerking met Careyn en Cavent het project Zorgcampus Hoeksche Waard te definiëren. Het primaire
doel van dit project is het bevorderen van de instroom van personeel door meer studenten te interesseren
voor een baan in de zorgsector in de Hoeksche Waard. Dat doen we onder andere door het aanbieden
van een aantrekkelijke stage/werkervaring. Daarnaast beogen we de kennis en kunde van de student te
vergroten, zodat onderwijs en praktijk (nog) beter op elkaar aansluiten en het imago van werken in de zorg
in de Hoeksche Waard te verbeteren.
Het project zal in 2020 volledig op gang komen en bestaat uit een aantal deelprojecten. Zo zetten we
een gezamenlijk leernetwerk op voor studenten en stagiaires met workshops en themabijeenkomsten.
En ontwikkelen we een Hoeksch stageprogramma, waarbij de student kennis maakt met meerdere
organisaties en zorgdisciplines. Daarnaast werken we aan de komst van een mbo-opleiding naar de
Hoeksche Waard, zodat studenten verbonden blijven aan het eiland en meer afgestudeerden kiezen voor
een baan bij een van de participerende zorgaanbieders.
Uitgangspunt in de samenwerking in dit project is dat we met het bundelen van krachten meer kunnen
bereiken, dan wanneer we elkaar blijven beconcurreren als werkgever. Het belangrijkste is dat we meer
studenten en (in het verlengde daarvan) ervaren professionals weten te interesseren voor een baan in de
Hoeksche Waard. Als we daar in slagen, profiteren we daar allemaal van. Vanuit die optiek wordt er vanuit
het project Zorgcampus ook een communicatiecampagne ontwikkeld, waarmee wij ons werkgeverschap in
gezamenlijkheid aantrekkelijker en steviger willen positioneren. Dit doen we in co-opdrachtgeverschap met
gemeente Hoeksche Waard, die aansluit vanuit haar gebiedsmarketing.
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Communicatie
In de loop van 2019 groeide de behoefte aan ondersteuning bij communicatiewerkzaamheden. Daarbij
gaat het niet alleen om het communiceren van mijlpalen, maar ook om het creëren van bewustwording
van nut en noodzaak van het programma Thuis in de Kern en de samenwerking met elkaar als cruciale
randvoorwaarde voor succes.
In de interne communicatie ligt de focus op die bewustwording en nemen we medewerkers mee in de
ontwikkelingen die gaande zijn. Een succesvolle pilot in de ene organisatie, leidt tot implementatie van
veranderingen in de andere betrokken organisaties. Het is belangrijk dat medewerkers daar vroegtijdig in
meegenomen worden en zich realiseren dat we niet langer in een verzuild werkveld opereren.
Ook de externe communicatie met onze stakeholders en partners in de Kerngroep WWZ is van groot
belang. We realiseren ons dat we een hele grote missie geformuleerd hebben met Thuis in de Kern.
En zijn ons er zeer bewust van dat we onze visie nooit alleen kunnen realiseren. Het vereist uiteindelijk
samenwerking met alle relevante partners. Vanuit dit oogpunt delen we niet alleen onze successen, maar
ook de voortgang op projectniveau. Dit met als doel de samenwerking verder te intensiveren en andere
organisaties te inspireren om ook activiteiten te ontplooien die bijdragen aan onze missie.
Tot slot investeren wij door middel van communicatie en het delen van informatie ook in onze
samenwerking met de 3 financierende partijen. Het lijkt soms wat gratuite om te klagen over het complexe
financieringsmodel van de zorg in Nederland, maar we realiseren ons dat zorgkantoor, zorgverzekeraar
en gemeente ieder gebonden zijn aan hun eigen systeem met zijn eigen ‘checks and balances’. Toch kan
dat voor ons nooit een reden zijn om een medemens in de kou te laten staan. In de Hoeksche Waard
valt niemand tussen wal en schip, zeggen we dan. Dat vraagt wel voortdurende inzet van alle betrokken
partijen om samen de juiste weg te vinden naar een oplossing. En in onze optiek begint dat met het delen
van alle relevante informatie.
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In 2019 is voor het programma en voor 2 projecten een communicatieplan opgesteld. Ook is de aanzet
gedaan voor een website, die begin 2020 operationeel moet zijn. Een succesvolle mijlpaal was de
organisatie van een mini-symposium in september. Zo’n 75 stakeholders maakten daar op inspirerende
wijze kennis met het programma Thuis in de Kern en de onderliggende projecten. Een week later hebben
we het symposium herhaald voor een grote groep medewerkers van Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard.
Een nieuwe traditie lijkt daarmee geboren.
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Financieel
Het programma Thuis in de Kern wordt deels gefinancierd van uit de transitiegelden die via het
Zorgkantoor ter beschikking worden gesteld en deels vanuit de reguliere begroting van de organisaties
die deelnemen. De transitiemiddelen zijn geoormerkt en dienen gericht te zijn op investeringen en
ontwikkelingen binnen de verpleeghuizen.
Ons programma stelt de burger centraal en maakt daarbij niet het strikte onderscheid tussen binnen
en buiten. Als organisatie richten wij ons alle drie op intramurale zorg, thuiszorg, huishoudelijke
ondersteuning, dagbesteding, personenalarmering, maaltijdservice en welzijnsactiviteiten. In onze visie
vormen deze een organisch geheel zodra je kijkt vanuit de behoefte van de cliënt en even vergeet wie wat
kan bekostigen. Dat leidt vaak tot complexe financiële uitdagingen.
We zijn dankbaar dat we dankzij de transitiemiddelen een vliegende start hebben gemaakt met Thuis
in de Kern. Zonder die steun was dit niet mogelijk geweest. De subsidiëring loopt verder tot en met
2021, maar we maken ons wel enigszins zorgen over het vervolg. Met dit programma zetten we een
aantal noodzakelijke ontwikkelingen in gang die onze slagkracht vergroten en ons beter voorbereiden
op toekomstige ontwikkelingen in de lokale samenleving. Die ontwikkelingen zijn in 2021 nog niet klaar.
In feite zijn we met dit programma begonnen aan een complete herziening van de ouderenzorg in de
Hoeksche Waard. Daarbij realiseren we soms efficiencywinst, die zich vertaalt in financiële besparingen.
Maar wat ook steeds meer duidelijk wordt, is dat wij als zorgorganisaties niet alleen behoefte
hebben aan voldoende zorgprofessionals, maar ook aan personele inzet en kennis op het gebied van
projectmanagement, technologie en organisatie-ontwikkeling, om de veranderingen op een goede en
duurzame manier te kunnen implementeren. Het financieringsvraagstuk dat hiermee samenhangt, zal de
komende jaren een belangrijk punt op onze gezamenlijke agenda blijven.
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Vervolg
De eerste aanzet voor het programma Thuis in de Kern is gedaan vanuit Alerimus, Heemzicht en
Zorgwaard. De samenwerking met andere partijen komt in verschillende projecten in uiteenlopende
vormen steeds verder op gang. Die trend willen we vasthouden. We zien nog grote kansen om de
samenwerking te verbreden en te verdiepen. De wil is er bij alle betrokken partijen, maar we moeten het
met elkaar ook nog kunnen uitvoeren.
Er liggen ook nog veel ideeën voor nieuwe projecten en doorontwikkeling en verdieping van bestaande
projecten op de plank. We realiseren ons daarbij wel dat dit grote veranderingen met zich meebrengt voor
onze medewerkers. En we moeten het qua projectorganisatie goed kunnen organiseren. Veranderen kost
nu eenmaal tijd. En ook de veranderende omstandigheden dwingen ons om flexibel te zijn in onze aanpak.
De impact van de Coronacrisis is groot voor ons allemaal. Tegelijk zien we binnen de Hoeksche Waard op
een nog fundamenteler niveau samenwerking ontstaan met nieuwe creatieve oplossingen voor zaken die
in het verleden soms moeilijk oplosbaar waren. Dat is, ondanks het leed van deze crisis, toch een positieve
bijvangst. Eens te meer blijkt dat het nabuurschap op het eiland sterk ontwikkeld is, zowel bij individuele
burgers als bij de maatschappelijke organisaties. Dat geeft ons goede hoop dat we de komende jaren
samen nog grotere stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige organisatie van de ouderenzorg.
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Tot slot
Als directeur-bestuurders van Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard willen wij onze dank en waardering
uitspreken naar iedereen die dit jaar een bijdrage heeft geleverd aan het op gang brengen van Thuis in
de Kern. De bereidheid om mee te denken, mee te bouwen en mee te veranderen blijkt uitermate groot.
Dat geeft ons goede hoop dat we ondanks alle uitdagingen die we ongetwijfeld nog op ons pad tegen
zullen komen, in staat zijn om de realisatie van onze visie steeds weer een stapje dichterbij te brengen.
Samenwerking is niet vanzelfsprekend. Het vereist de bereidheid om te geven en te nemen vanuit een
groter belang. Een belang dat soms zelfs voorbij het directe bedrijfseconomische organisatiebelang rijkt.
Wat we hier samen bereiken, lukt in veel andere regio’s vaak niet. We mogen daar trots op zijn. Trots dat
we er samen voor staan: samen voor een vitale Hoeksche Waard!

Arie Kamerling (Heemzicht), Trix van Os (Alerimus) en Nico de Pijper (Zorgwaard)
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