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Heeft de Zorgwacht® de toekomst?

Op welke wijze kunnen we met elkaar onze gezondheidszorg
toekomstbestendig maken? Dat is de vraag waar menig ambtenaar van VWS ‘s
ochtends mee wakker wordt. Is de ‘Zorgwacht', een project dat op dit moment
in samenwerking met de gemeente Utrecht wordt vormgegeven, zo'n oplossing?
We gaan in gesprek met Wilhelmien Looymans die alles uit de kast haalt om het
project te laten slagen. Looymans is verpleegkundige en
gezondheidswetenschapper.

Hoe bent u op het idee gekomen van deze innovatie ‘Zorgwacht'?
"Het project Zorgwacht is naar aanleiding van het concept ‘de Stadswacht' ontstaan. De
stadswacht werd destijds ingezet om de grote personele tekorten bij de politie op te
lossen. Het waren ‘de ogen en oren van de politie'. Zorgwachters worden ‘de ogen en
oren van de Thuiszorg".

Op welke wijze draagt de Zorgwacht bij aan de oplossing?
Volgens Looymans kan de Zorgwacht een bijdrage gaan leveren op zowel het vlak van de
gezondheidszorg als op het vlak van de sociale cohesie. "Als eerste worden ouderen en
mensen met een beperking in de thuissituatie ondersteund. Dan worden ze minder snel
doorverwezen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis, dat veel duurder is. Deze
ondersteuning kan bestaan uit laag complexe zorg maar het kunnen ook klusjes in en om
het huis zijn". Looymans legt uit dat de mensen die de rol van Zorgwacht op zich gaan
nemen nu bijstandsgerechtigd zijn. Deze mensen gaan aan de slag en doen tegelijkertijd
met behoud van hun uitkering een opleiding tot niveau 2 Helpende Zorg & Welzijn".
Eenmaal gediplomeerd zijn ze formeel bevoegd en dus nuttig voor de gezondheidszorg.

"Maar dat niet alleen, ze hebben op een heel laagdrempelige manier hun bijdrage
geleverd aan de sociale cohesie van een buurt. Dat is de kracht!".

Wat zijn de kerntaken van een Zorgwacht?
"De kerntaken zijn ondermeer huishoudelijke ondersteuning, laag complexe persoonlijke
verzorging en het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van activiteiten zoals
wandelen en boodschappen doen. Ook houden ze toezicht in de wijk. Zij vragen zich
bijvoorbeeld af waarom een gordijn twee dagen achter elkaar niet open is gegaan en
bellen dan aan. Maar ook een hand om de schouder en een praatje maken om de
eenzaamheid tegen te gaan". Daar hebben, volgens Looymans, de meeste mensen
behoefte aan. Maar dat is het niet alleen, de Zorgwacht stimuleert ook andere bewoners
in de buurt zich in te zetten voor de ander. "Als er Zorgwachten komen dan kan de
Thuiszorg zich toe gaan spitsen op het werk waar ze voor worden betaald!"

Wat is de fase waarin het project verkeert?
"We zijn in Overvecht, Utrecht op 24 september 2007 gestart met als doel veertien
vrouwen en mannen met een bijstandsuitkering op te leiden tot Zorgwacht. In januari
2008 start de volgende groep in stadsdeel Kanaleneiland. Officieel gaat de Zorgwacht
begin volgend jaar van start. Dan gaat het van opleiden naar het daadwerkelijk
aanpakken".

Wie zitten achter deze innovatie?
"Het was het Ouderenappel in de gemeente Eindhoven die in 1999 ambassadeur was van
het concept ‘Zorgwacht'. Het concept is al in 1999 in Utrecht geïntroduceerd door
Looymans bureau ‘TransferiumCare, innovator in de zorg'. "Nu komt het van de grond".

Wat is het doel en wat moeten de resultaten zijn als de Zorgwacht wordt
ingezet?
"We streven naar het inzetten van 3500 Zorgwachters in vier jaar tijd in heel Nederland.

Het moet onder andere tot resultaat hebben dat door die inzet de kosten van de WMO
aantoonbaar verminderen. Ook zal het inzetten van de Zorgwacht bijdragen aan het
voorkomen van de dreigende overbelasting van mantelzorgers. Daarnaast streven wij
ernaar dat professionele vrijwilligers organisaties op gemeentelijk niveau zich hebben
aangesloten bij de organisatie Zorgwacht en dat ook de woningbouwcorporaties nauw
met ons samenwerken. Hierbij moet je denken aan aanpassingen op het gebied van
veilig wonen. De sociale cohesie moet zijn toegenomen door de inzet van de Zorgwacht.
Dat moet onder andere blijken uit het feit dat mensen het gevoel hebben dat ze in een
dorp wonen en dat kan je meten".

Wat maakt dit initiatief anders dan andere initiatieven?
"De geïntegreerde oplossing, met als uitgangspunt de mens in zijn sociale context, voor
een scala aan problemen". Looymans geeft aan dat het project lijkt op een inktvis met
vele tentakels. "Het raakt aan zowel een effectieve reïntegratie, als aan het oplossen van
een dreigend tekort aan opgeleide zorgprofessionals, het draagt ook bij aan de sociale
cohesie in de wijk, het levert buurtpreventie op. Burgers worden ingezet samen te
werken aan een veilige en prettige leefomgeving. Wordt dit goed ingezet, gaat het de
gemeenten ook nog eens minder kosten".

Welke knelpunten hebben jullie ondervonden tijdens de implementatie van
jullie innovatie?
Looymans gaat er voor zitten. "Het knelpunt", zo begint ze,"ligt op het gebied van de
financiering. Het traject in de gemeente Utrecht wordt betaald met reïntegratie gelden.
Mijn voorstel zou zijn 20% van de taken die in de WMO worden genoemd te laten
uitvoeren door de Zorgwacht. Dan is een gedeelte van de financiering gedekt. Daarnaast
kan de zorgopleiding vergoed worden vanuit opleidingsgelden uit de reïntegratie".

Worden jullie gestimuleerd vanuit de politiek om deze innovatie door te zetten?
"Nee, helaas worden we nog niet gesteund vanuit de politiek Wel hebben we een brief

ontvangen van de heer Aboutaleb. Hij geeft in zijn brief aan dat hij het prijzenswaardig
vindt dat we de maatschappelijke participatie stimuleren van laagopgeleide vrouwen die
een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat niet alleen hierdoor het welzijn van
ouderen en mensen met een beperking toenemen maar ook het sociale welbevinden van
de Zorgwachten en niet in de laatste plaats hun kans op toetreding tot de arbeidsmarkt.
Hij hoopt dat andere gemeenten de Zorgwacht zullen invoeren. Dus de financiering kan
anders".

Wat zou de politiek kunnen doen volgens u om de innovatie te laten slagen?
"De politiek kan zich in hun netwerk positief uitlaten over dit innovatieve concept. Dat als
eerste. Verder heb ik de financiering al genoemd. We zouden graag een ondersteuning
willen voor het tweede project in een andere gemeente. Dan zou het hele proces ook wat
sneller en doelmatiger kunnen worden geïmplementeerd. Het zou ‘bovengemeentelijk'
moeten worden opgepakt. Want we hebben gemerkt dat er, zowel bij de gemeenten als
ook bij het desbetreffende reïntegratiebedrijf, in de besluitvorming een enorme traagheid
en bureaucratie bestaat. We kunnen dus best een steuntje in de rug gebruiken van
bijvoorbeeld het Ministerie van VWS en het Ministerie van Sociale Zaken. Niet alleen met
lovende woorden maar ook met daden. We kijken er naar uit!"

Bron: Wetenschappelijk Instituut (WI) van het cda, website www.maatschappelijkevernieuwers.nl

