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Hoe nu verder met de decentralisaties?  

Een samenvatting door Gerard Bosman 

Tijd voor een eerlijk verhaal 
 
Het nieuws over de transformaties in de zorg werd de afgelopen periode gedomineerd door de problemen bij 
de SVB met de uitbetaling van PGB’s

1
. De perikelen overschaduwen de problemen met de echte 

decentralisaties, die echter zeker niet minder ernstig zijn. Zoals zo vaak met dit kabinet worden problemen 
goed gepraat of gemarginaliseerd. Met halve waarheden en bewuste misleiding wordt een beeld geschapen 
dat buiten wat incidenten en ‘vanzelfsprekende’ invoerproblemen het eigenlijk best goed gaat. Het zijn 
wederom Haagse werkelijkheden. Dezelfde alpha male bestuurscultuur die we vaker zien bij grote 
overheidsprojecten: Iedereen in de ban van een half begrepen idee, decentralisatie, gecombineerd met een 
overhaaste, ondoordachte uitvoering. En wanneer het mis gaat? Blind koers houden, in een sfeer van 
ontkenning en intimidatie. De gang van zaken bij de decentralisaties heeft alle kenmerken van een nieuw 
geloof, dat inmiddels breed gedragen wordt binnen onze partij. Een geloof dat geen ruimte laat voor een 
oprecht oog en oor voor inmiddels steeds manifester wordende averechtse effecten. Linksom! wil dat wel doen 
en stelt daarom grote wijzigingen voor. 
De decentralisaties komen feitelijk neer op een totale verbouwing van de verzorgingsstaat. Aan de 
hulpverlenende kant én bij de mensen die soms al jaren aan de ontvangende kant leven. De analyse in Van 
Waarde dat de huidige inrichting van de verzorgingsstaat vastloopt in bureaucratische arrangementen en te ver 
doorgevoerde marktwerking

2
 in de publieke dienstverlening snijdt hout, maar het recept dat daar ter genezing 

door het kabinet is gepresenteerd is ontaardt soms in praktijken die erger zijn dan de kwaal. De kritiek vanuit 
de mensen die hier last van hebben, cliënten, professionals en vrijwilligers, wordt weggezet met de stelling dat 
het oude stelsel ook niet goed was en dat partijen die de critici ondersteunen dat feit miskennen en dus 
gewoon conservatief, tegen veranderingen sowieso zijn. Daarmee doen we deze critici onrecht, want op zijn 
minst moeten we onze blindheid voor de averechtse effecten opheffen. En bereid zijn om open, 
onbevooroordeeld, de vraag te stellen of het nieuwe concept, het idee van de decentralisaties wel goed is 
doordacht.  
 
Niet onderbouwde bezuinigingen en een ondoordacht concept 
De enorme bezuinigingen waarmee de transformatie belast is door dit kabinet (2,4 miljard euro op een totaal 
budget van 10,5 miljard euro) draagt het volstrekt absurde idee uit dat maatwerk goedkoper is dan confectie. 
De bezuiniging is inhoudelijk volstrekt niet gemotiveerd, het is de kaasschaaf op grote schaal: de botte bijl-
methode. Inhoudelijke kritiek op de bezuinigingen is steeds zonder enige motivering ter zijde geschoven. Ook 
de enorme tijdsdruk waarmee deze transformatie wordt doorgevoerd is, maakte invoeringsproblemen bijna 
onvermijdelijk.  
En het is nog erger, ook het concept is tenminste onvoldoende doordacht. Feitelijk worden er drie bewegingen 
in één transitie doorgevoerd: (1) decentralisatie van taken, regelgeving en budgetten van nationaal naar 
gemeentelijk niveau; (2) vervangen van rechten op voorzieningen naar niet-afdwingbare aanspraken, die 
gedefinieerd worden op resultaatgebieden (zoals een schone woning, een veilig thuis e.d.) in plaats van op 
concrete inzet van middelen (een aantal uren schoonmaakhulp, een traplift e.d.) en (3) om in aanmerking te 
komen voor publiek gefinancierde hulp of zorg moet de burger in het vervolg eerst zijn eigen mogelijkheden en 
die van zijn sociale omgeving aantoonbaar aanwenden, en worden publieke middelen meer ingezet om hem of 
haar daarbij toe te rusten in plaats van dat er structureel van uitgegaan wordt dat publiek gefinancierde hulp 

                                                           
1
 Dit betreft overigens juist een centralisering van taken, een dubieuze reactie op vermeende grootschalige fraude 

2
 waar het kabinet overigens niets aan doet, integendeel, de marktwerking wordt zelfs versterkt door de overheveling van 

de wijkverpleging naar de zorgverzekeraars. 
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beschikbaar moet blijven. Doordat de transitie al deze elementen omvat is er sprake van veel 
begripsverwarring. Linksom! is wel voor meer maatwerk en accepteert daarmee ook dat ongelijke gevallen ook 
niet gelijk worden behandeld. Maar meer maatwerk is wat anders dan decentralisatie naar gemeenten en ook 
wat anders dan meer gedwongen eigen verantwoordelijkheid. Allereerst gaan we in op de decentralisatie naar 
gemeenten. 
 
Decentralisaties: gemeenten hebben een democratisch tekort, missen vaak bestuurskracht en kennen vaak 
hun burgers niet 
Linksom! verwacht dat de meeste burgers niet zullen begrijpen en ook niet zullen aanvaarden als er op het 
sociale domein te grote verschillen tussen gemeenten zichtbaar zullen worden. Bij gebrek aan onafhankelijke 
lokale pers en eigen kritische informatie-inspanning van burgers over de lokale politiek is het maar zeer de 
vraag of kiezers inderdaad het lokaal bestuur corrigeren als het in een gemeente mis gaat op het sociale 
domein. De decentralisaties naar gemeenten veronderstellen ook een grotere bestuurskracht van deze 
gemeenten dan de meeste ervan kunnen waarmaken. Veel gemeenten kennen ook hun eigen burgers niet.  
Bij de Participatiewet is helemaal geen sprake van een emanciperende participatiesamenleving, maar juist van 
een steeds meer totalitaire, op wantrouwen gebaseerde controlestaat. 
Als men werkelijk een emanciperende, de-gebureaucratiseerde inrichting van zorg- en werkarrangementen wil, 
dan moet men die niet vervangen door bijna 400 gemeentelijke verzorgingsstaten. Dan moet men bereid zijn 
zowel de aanvrager en zijn sociale omgeving (waaronder mantelzorgers) als ook de professionele hulpverleners 
in beginsel te vertrouwen – inclusief verantwoordelijkheid voor het budget, dat dan macro wel realistisch moet 
zijn begroot en beschikbaar gesteld - en tevens bereid zijn te accepteren dat gelijkheid voor ongelijke gevallen 
vervangen wordt door ongelijkheid door maatwerk.  
Maar zo’n verandering heeft onmiddellijk de risico’s in zich, waarvoor juist de bureaucratie in het verleden is 
opgetuigd – het voorkomen van onterechte hulpverlening, en van willekeur. De reactie daarop moet dan niet 
zijn allerlei landelijke of gemeentelijke controle- en verantwoordingsmechanismen, maar op goede procedures 
in de teams van de hulpverlening voor evaluatie en onderlinge beoordeling, als ook een openbare, toetsbare 
inhoudelijke motivering in geval van een geschil met de zorgverlener. Dit laatste juridiseert en bureaucratiseert 
uiteraard weer, maar vormt wel de minimale bescherming tegen willekeur.  
 
Eigen kracht en eigen regie ≠ eigen verantwoordelijkheid 
Maar het probleem met de decentralisaties is nog fundamenteler. De termen eigen kracht en eigen regie 
ontaarden veelal in eigen verantwoordelijkheid. Hierbij wreekt zich hoe diep de neoliberale geest in de 
Nederlandse politiek is doorgedrongen, ook bij onze PvdA.  
De sociaal-democratie lijkt niet meer te geloven in collectieve actie om het individu te helpen ontsnappen aan 
armoede, onveiligheid, onwetendheid. Ooit was dat geloof de drijfveer achter de opbouw van de 
verzorgingsstaat, met een zware verantwoordelijkheid voor de overheid om onderwijs, zorg, wonen en het 
pensioen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. De bron van vrijheid lag in het succes van die 
collectieve actie die mensen in staat stelde tot een grotere grip op hun eigen lot. Niets heeft de mensen meer 
vrijheid gegeven dan de verzorgingsstaat.  
Om af te dwingen dat mensen thuis ook meer voor elkaar gaan doen, wordt nu de norm voor ‘gebruikelijke 
zorg’ voortdurend verscherpt, al heeft dat al lang niets meer van doen met wat Nederlanders gewoon zijn om 
voor elkaar te doen. Waar de decentralisatie dus steeds meer verantwoordelijkheid bij de burgers legt om voor 
elkaar te zorgen, betekent dit geenszins dat de overheid terugtreedt. Integendeel, zij legt burgers op meer 
informele hulp te verrichten. En ze komt aan de keukentafel omdat af te dwingen. Het wordt gehouden onder 
de noemer maatwerk te kunnen verrichten, maar het zal altijd moeten leiden tot minder hulp, nooit tot meer. 
Er zijn echter steeds minder mensen om thuis zorg te verlenen. Vrouwen zijn steeds meer gaan werken en 
Nederland staat al in de top-5 van landen met het meeste vrijwilligerswerk en mantelzorg in Europa. Er zit 
zoveel dogmatiek in het beleid, dat problemen niet worden onderkend: ‘thuis’ is een magische belofte 
geworden waardoor problemen niet mogen bestaan. De staat dwingt iedereen om zich thuis te voelen. Terwijl 
vroeger politici juist betoogden hoe belangrijk het was dat mensen niet langer afhankelijk van elkaar waren in 
de privésfeer, thuis, maar dat zij, indien nodig, op de overheid konden steunen. Nu moeten we echter leren 
niet afhankelijk te zijn van de overheid, en juist wél van thuis. Onder het toeziend oog van de overheid, dat wel. 
Een heel nabije overheid, tot aan de keukentafel. 
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Het begrip Eigen Kracht is gekoppeld aan de opkomst en groeiende populariteit van Eigen-Krachtconferenties. 
Dat is een omgekeerd besluitvormingsproces, met name toegepast in de jeugdzorg, waarin het sociale netwerk 
in de gelegenheid wordt gesteld om zelf een plan te maken en het voortouw te nemen in de uitvoering 
daarvan. Eigen Kracht heeft van oorsprong dus eerder een emancipatoire inzet. Het is een alternatief voor 
staatsdwang. Daar waar de staat zich gedwongen zag in te grijpen, kregen mensen de mogelijkheid om die 
dwang te voorkomen en zelf een plan te maken waarbij zij ook een beroep konden doen op hulpverleners. Ze 
konden het lot in eigen handen nemen. Voor de staat ingrijpt, heeft het betreffende gezin het recht om een 
familiegroepsplan te maken. Eigen Kracht is dus van oorsprong een alternatief besluitvormingsmodel om een 
dreigende interventie van de overheid buiten de deur te houden en de hulp naar eigen hand te organiseren. 
Maar in de meeste gemeentelijke uitwerkingen van ‘eigen kracht’, duikt het begrip in een heel andere context 
op. In de wijkteams die dicht bij de mensen in de buurten opereren verschijnt Eigen Kracht formeel/expliciet als 
een in kaart te brengen eigenschap van burgers en informeel/impliciet als burgerplicht. Eigen Kracht levert zo 
de gespreksstof voor de zogenaamde keukentafelgesprekken die de dichtbij-georganiseerde 
ontmoetingsruimte vormen tussen de nieuwe verzorgingsstaat (dichtbij, integraal, generalistisch) en de hulp-
behoevende of -vragende burgers. Eerst moeten naasten (familie, vrienden, buren) in het geweer komen, dan 
vrijwilligers, en als sluitstuk (‘als het echt niet anders kan’) professionals.  
De eerste vertekening is dat Eigen Kracht hier al losgemaakt wordt van het sociale netwerk, het wordt 
voorgesteld als een individuele kwestie. Pas daarna komt het sociale netwerk aan bod. Terwijl de rol van het 
sociale netwerk nu juist de essentie van de Eigen-Krachtaanpak vormt. Door deze vertekening wordt Eigen 
kracht snel een synoniem voor eigen verantwoordelijkheid. 
Het beroep op het eigen netwerk en Eigen Kracht is in de huidige opzet niet zoals de bedoeling was een 
alternatief, maar een verplichting. Het is niet een uitbreiding van de opties, maar een inperking ervan. Het kan 
zo gemakkelijk een uitsluitingsmechanisme worden. Mensen gaan dan een tegenstrategie ontwikkelen en de 
aanwezigheid van het sociale netwerk nadrukkelijk ontkennen. Een begrip dat oorspronkelijk een 
emancipatiekracht is, verwordt zo tot een premie op het etaleren van machteloosheid. Waar bij een Eigen-
Krachtconferentie eigen initiatief wordt beloond (het kind wordt bijvoorbeeld niet uit huis geplaatst), wordt nu 
het nalaten van initiatief beloond (wie niemand heeft, wordt geholpen).  
De radicale betekenis van de Eigen-Kracht-beweging moet volgens Linksom! opnieuw centraal worden gesteld. 
De vraag moet centraal staan: hoe kunnen we burgers in staat stellen om met behulp van hun sociale netwerk 
meer greep te krijgen op hun eigen leven? Dat veronderstelt op zichzelf al vaak een andere mentaliteit, een 
andere gesprekstoon, een andere vorm van bejegening. Eigen Kracht is geen in te vullen hokje op een 
intakeformulier. Het is een ander besluitvormingsmodel. Het primaat ligt bij de burger. Het sociale netwerk is 
geen hulpbron die de gemeente kan ontlasten, maar die de positie van de burger sterker maakt. Dat vergt veel. 
Niet in de laatste plaats van burgers, maar het vergt ook een heel andere professionaliteit van de mensen in de 
frontlijn en een andere financiering van de publieke sector. Het gaat niet om een plicht, maar om een recht van 
de burger. 
Daarbij is het van belang om dit recht uit te breiden naar al die andere situaties waarin sprake is van mogelijke 
dwang. Dat zijn er veel. Denk aan dreigende huisuitzetting, het afsluiten van gas, water en energie, aan 
gijzelneming bij niet-betaalde boetes, aan wettelijk afgedwongen schuldsaneringstrajecten, aan gedwongen 
opname in de psychiatrie. Een netwerkplan of familiegroepsplan in deze situaties kan niet alleen voorkomen 
dat mensen in een uitzichtloze situatie geraken, het kan ook voorkomen dat de rekening voor de maatschappij 
hoog oploopt. 
Voor de terreinen waarbij de overheid of publieke instanties niet ingrijpen maar ondersteuning bieden, moet 
een andere werkwijze worden gekozen. Hier is sprake van een fundamenteel spanningsveld tussen een 
financiering die gebaseerd is op noden en een logica die gebaseerd is op het belonen van eigen initiatief. In een 
financiering die gebaseerd is op noden kan iemand pas aanspraak maken op steun van de overheid als de nood 
hoog is. Als iemand een sociaal netwerk heeft dat ondersteuning kan bieden, is er in de huidige aanpak geen 
nood en dus geen reden voor overheidssteun. Dat leidt al snel tot een volgtijdelijke logica. Eerst kijken wat je 
zelf kunt en wat je netwerk kan, dan pas aankloppen bij de gemeente. 
Maar dit miskent volledig het feit dat de steun van het netwerk niet iets is wat je even afvinkt, niet iets is wat 
vanzelf tot stand komt. Bij een Eigen-Krachtconferentie is er vaak heel wat voor nodig om de familie bijeen te 
brengen. Familieleden hebben een geschiedenis met elkaar. Ze hebben vaak in het verleden tevergeefs 
geprobeerd te helpen. Het sociale netwerk weet ook maar al te goed hoe degene die een beroep op hen doet 
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zelf de problemen over zich heeft afgeroepen. En het gezin met gestapelde problemen heeft vaak ook schroom 
om familie en vrienden in te schakelen. Zo schreef iemand dat ze helemaal geen zin heeft om haar netwerk 
lastig te vallen met haar sores. Ze is ook bang dat de hulp ongewenste verplichtingen schept. Zij wil daarom 
niet verplicht worden tot een Eigen-Krachtconferentie. En gelijk heeft ze. Een Eigen-Krachtconferentie moet 
geen verplichting zijn maar een uitbreiding van de mogelijkheden om een oplossing te zoeken. 
Een ander groot verschil tussen een Eigen-Krachtconferentie en een verplichtend beroep op het eigen netwerk 
is dat er in het eerste geval geen sprake is van volgtijdelijkheid (eerst de familie/het netwerk), maar van 
gelijktijdigheid. De familie maakt een plan en daarin worden sommige taken uitgevoerd door het netwerk, 
sommige door professionals. Het initiatief van de familie wordt beloond. Er wordt niet nog eens een 
indicatiegesprek gevoerd om te kijken of de familie wel recht heeft op die ondersteuning. Anders gezegd: het 
aanboren van de kracht van de burgers heeft alleen kans van slagen als het nemen van initiatieven wordt 
beloond, bijv. met minder regels en/of aanvullende ondersteuning.  
 
Sociale wijkteams: onvoldoende voorbereid 
Veel gemeenten stellen wijkteams in. Soms zijn ze in de plaats gekomen van oude hulpverlening, soms zijn ze 
niet veel meer dan een loket, of juist bedoeld voor zware probleemgevallen. Driekwart van de teams vormt in 
buurten een nieuw soort eerste opvang voor sociale problemen. Wijkteams kunnen worden opgevat als het 
scharnierpunt tussen leefwereld en systeemwereld. In het eerste verhaal worden de wijkteams ingezet om iets 
te veranderen in de bureaucratische systeemwereld. In het tweede verhaal worden de wijkteams ingezet om 
iets te veranderen in de leefwereld. Idealiter doen de wijkteams beide dingen. Ze doorbreken de gekte van de 
systeemwereld en ze bieden ruim baan aan oplossingen die mensen zelf bedenken. Dat vraagt nogal wat van 
professionals in wijkteams. Ze moeten breekijzer zijn richting bureaucratie en tegelijkertijd zich terughoudend 
opstellen ten aanzien van de cliënt. Wijkteams worden zo met een dubbele revolutionaire opdracht de wijken 
in gestuurd. 
Juist de dubbelslag van het doorbreken van de bureaucratie en het versterken van netwerken in de buurt biedt 
de voormalige opbouwwerker de kans om haar oude expertise te gebruiken voor haar nieuwe rol. De sociale 
wijkteams kunnen alleen slagen als ze in staat worden gesteld die dubbele revolutionaire opdracht waar te 
maken: de bureaucratie afbreken en de sociale veerkracht opbouwen. Om dat voor elkaar te krijgen moet er 
nog veel gebeuren: een betere positionering, met veel mandaat, en een goede, doorleefde voorbereiding van 
de leden van de wijkteams. Dat vraagt eerst investeringen, die zich slecht verdragen met de huidige 
bezuinigingen. 
 
Zorg dichtbij: slecht voorbereid en niet voor iedereen, tekort aan beschut wonen 
En is die gedachte van zo dichtbij mogelijk zorg organiseren wel zo goed doordacht?  Nu is uitgangspunt van 
beleid dat thuis zorg krijgen beter is. Wat betere zorg is, moet echter vooral ter beoordeling zijn aan degene die 
de zorg nodig heeft. Dat is past echt emanciperend. Uit zeer recent onderzoek blijkt dat bij veel ouderen het 
klassieke verzorgingshuis nog steeds favoriet is. Liefst 20% van de huidige ouderen wil graag in zo’n 
beschermde woonvorm wonen, vanwege de 24-uurszorg/alarmknop en de gezelligheid van andere bewoners. 
Hun aantal groeit nog zeker 15 jaar door. Het idee was dat ouderen langer thuis moesten gaan wonen omdat 
dat betere levenskwaliteit en lagere kosten met zich mee zou brengen. Ouderen van nu zijn mondiger, meer 
divers in levensstijl en hechten meer aan eigen levensinrichting. Probleem is echter dat niet iedereen die keuze 
heeft. De toenemende vergrijzing leidt tot een sterke toename van de groep zeer ouderen, met complexere 
zorgvragen. Met name dementie is een sterk toenemende kwaal, die we nog maar nauwelijks begrijpen, laat 
staan kunnen genezen. Er zal daardoor een behoorlijke groep blijven bestaan waarvoor zorg thuis geen optie is. 
Maar de verpleeghuizen sluiten nu al snel complete afdelingen en zelfs huizen, mede onder druk van de 
zorgverzekeraars en de door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Tegelijkertijd erkent het kabinet eindelijk dat er 
ook een kwaliteitsprobleem is met deze verpleeghuizen. Het actieprogramma om herin verbetering te brengen 
is echter zwaar onder de maat. Het richt zich vooral op bijzaken, terwijl er soms nu ook schrijnende misstanden 
zijn. 
Daarnaast heeft niet iedere oudere een eigen sociaal netwerk en/of eigen middelen om een dure serviceflat te 
kunnen betalen, waar aan huis zorg en hulp verleend wordt. Veel ouderen dreigen daardoor nu eenzaam weg 
te kwijnen in een bovenwoning met het minimum of zelfs geheel geen gemeentelijke zorg. Eenzaamheid onder 
ouderen is al een zeer groot probleem.  
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Veel gemeenten stellen net als de Rijksoverheid vooral de bezuinigingen zeker, maar laten weinig zien op het 
terrein van de kwaliteitsverbetering voor die zorg thuis. De patiënten-federatie NPCF meldt dat de gevolgen 
van de bezuinigingen zich duidelijk aftekenen, maar dat er nog geen begin te zien is van de beoogde 
verbetering van de zorg en hoe de langdurige zorg er voor de mensen straks uit zal zien. De exploitatie van 
oude verzorgingshuizen blijkt in de praktijk nu nog maar lastig vol te houden omdat de kostprijs voor een 
individuele wooneenheid vaak hoger uitvalt dan toen het nog collectief werd gefinancierd. Ook nieuwe 
zorgvormen aan huis blijken zonder extra subsidie vaak niet rendabel of betaalbaar aan te bieden. Er is 
berekend dat inmiddels er al een tekort van 30.000 plaatsen is voor beschut wonen voor ouderen.  
 
Tekort verpleegkundigen 
Ook zijn er zorgen over een tekort aan voldoende opgeleide verpleegkundigen bij de zorgaanbieders. De 
plannen dreigen volgens de NPCF te verzanden in bezuinigingen en paradoxen: De bezuinigingen leiden tot 
massaontslagen, tot onrust en bezorgdheid met alle maatschappelijke kosten van dien. We zouden juist banen 
moeten scheppen in de zorg en dat moeten financieren door overhead te schrappen en de uitwassen van de 
marktwerking in de zorg te bestrijden. Probleem is ook dat de kwaliteit van het personeel achter blijft bij de 
toenemende zorgzwaarte. 
 
Bezuinigingen bij gemeenten, maar weinig verbetering en vernieuwing 
Veel gemeenten zetten ook sterk in op alpha-hulpconstructies. Alfahulpen zijn niet alleen uitdrukkelijk in strijd 
met het Rijksbeleid, ze verschralen de kwaliteit van de aangeboden zorg en verslechteren de kwaliteit van de 
rechtspositie van de zorgwerker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Juist de meest kwetsbare werknemers 
worden zo gepakt. Toch blijven gemeenten deze subsidievoorwaarde ontduiken.  
De effecten van de bezuinigingen verdwijnen teveel uit beeld door het de gemeenten het te laten oplossen. Die 
effecten zijn vooral lokaal zichtbaar en voelbaar. De neiging zal zijn om gemeenten die een betere kwaliteit 
bieden maar duurder zijn uiteindelijk te nivelleren tot lagere niveaus van zorg en dienstverlening. Investeringen 
waar de kost voor de baat uitgaan, zullen moeilijker zijn.  
Op een aantal terreinen komt de sociale rechtstaat zelfs in het geding. De privacy van de burger bij de 
wijkteams en de gemeenten zonder medisch beroepsgeheim en met uiterst gevoelige persoonlijke informatie, 
is niet geborgd. Ook een recht op beroep als mensen het niet eens zijn met wat het wijkteam of de gemeente 
voor hen (liefst met ze) heeft bedacht, is nog niet in zicht.  
Volgens de gemeentelijke rekenkamers van de vier grote gemeenten ontbreekt er een infrastructuur voor het 
beoogde, nieuwe jeugdbeleid en vergt die grote investeringen die niet snel kunnen worden terug verdiend. 
Financieel en administratief deskundigen voorspellen een administratieve chaos vanwege de berg 
gedetailleerde beschikkingen die de nieuwe wijkteams moeten maken over het aantal verwijzingen naar 
specialistische zorg. Gemeenten en zorginstellingen verslikken zich in eindeloos overleg. Een aantal instellingen 
heeft wegens de voortdurende onzekerheid de deuren moeten sluiten. In sommige gemeenten dreigt het 
budget nu al op te raken voor dit jaar en heeft men geen open einde financiering, dus dreigt de toegang tot de 
zorg in het geding te komen. 
De meeste regionale aanbieders van jeugdzorg verwachten minder budget te hebben, terwijl er nauwelijks 
zicht is op afname van de vraag. Velen hebben zich gemeld bij de Transitie Autoriteit Jeugd, omdat ze financiële 
problemen voorzien. De wachtlijsten in de jeugdzorg nemen weer toe. In de grote steden duurt 50% van de 
gevallen van huiselijk geweld tegen kinderen anderhalf jaar na de eerste melding nog steeds voort. 
De problemen in de GGZ doordat teveel mensen met te weinig begeleiding thuis zitten, en dus steeds ook 
steeds meer zelf problemen hebben, veroorzaakt ook steeds meer overlast. De politie rapporteert dat zij hier 
steeds meer werk aan hebben.  
 
Voorstellen van Linksom! voor verbetering 
Linksom! wil in de eerste plaats dat de bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan volledig 
worden teruggedraaid, waaronder ook die op huishoudelijke hulp en dagbesteding. Er moet extra geld voor de 
ondersteuning van mantelzorgers (o.m. met een mantelzorgverloffaciliteit), voor de bestrijding van 
eenzaamheid onder ouderen, en ook voor de jeugd-GGZ en voor onderzoek naar en begeleiding van dementie. 
Linksom! wil voorts een actieplan voor het opleiden van meer goede wijkverpleegkundigen, inclusief bijscholing 
van de huidige wijkverpleegkundigen. De financiering van wijkverpleegkundigen gaat niet over naar de 
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zorgverzekeraars zolang deze functioneren op basis van marktwerking. Zorgverzekeraars moeten regionaal 
gaan werken en worden omgevormd tot coöperaties, die eigendom zijn van de verzekerden. De marktwerking 
in de zorg moet worden vervangen door een model van effectieve samenwerking.  
Linksom! wil in de derde plaats een actieplan voor temporisering van de inkrimping van het aantal 
verpleeghuizen, in samenhang met een kwaliteitsverbeterplan. Tegelijkertijd moet er een actieplan komen voor 
het verbeteren van de mogelijkheid om desgewenst langer thuis te wonen, met veel meer 
levensloopbestendige woningen, en zorgfaciliteiten in de wijk en aan huis, ondersteund door domotica. 
Linksom! wil vooral ook dat de verzorgingsstaat wordt hersteld: In de wetgeving worden nationaal geldende 
rechten op voorzieningen in termen van resultaatsgebieden opgenomen, waaronder ook het recht om zelf (met 
hulp van of gefinancierd door de overheid) een plan te maken voor hoe je het probleem wil oplossen (in plaats 
van een verplichting om eerst alle eigen mogelijkheden uitputtend aan te wenden), waarbij de professionals 
kunnen beslissen om dit te honoreren en daarbij bestaande regelgeving buiten werking kunnen stellen, evenals 
rechten t.a.v. privacy, bezwaar en beroep, e.d. Daarbij hoort ook de toekenning van PGB’s. Calculerend gedrag 
of zelfs fraude kan het beste bestreden worden door ook hier maatwerk te betrachten en het in het overleg 
tussen wijkteam en zorgvrager te regelen. Ook moeten er landelijke standaarden komen voor inkoopcontracten 
en ICT-systemen.  
Tenslotte wil Linksom! dat er een nieuw bestuursakkoord komt waarin afspraken gemaakt worden over: 

- Een werkelijk emanciperende invulling van eigen kracht als aanvulling op landelijke rechten; 
- Begeleiding en ondersteuning van wijkteams, andere professionals en vrijwilligers/mantelzorgers 
- Zo groot mogelijke regelruimte voor de uitvoerende professionals en het wijkteam, inclusief 

budgetverantwoordelijkheid 
- Open einde karakter en ontschotte toekenning van financiële middelen 
- Inzetten op preventie 
- Verspreiden van good practises 
- Verminderen van overhead en administratieve lasten in tijd en geld 
- Omgang met landelijke instellingen die effectief en efficiënt zijn 

Voor wat betreft de Participatiewet wordt verwezen naar het Plan voor de Arbeid en Solidariteit van Linksom! 
 


