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Meer maatwerk, minder protocol? 

Naar een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van formele en informele zorg 

 

Verslag van het symposium, gehouden op 23 november 2007 in Antropia te  Driebergen, 

georganiseerd door het CEG in samenwerking met Mezzo en Vilans 

 

Zorgvragers en hun zorgende huisgenoten  komen vaak in de knel door toepassing van het 

Protocol Gebruikelijke Zorg dat in 2005 is ingevoerd. Dit protocol houdt bij het toekennen 

van huishoudelijke hulp en AWBZ-zorg onvoldoende rekening met hun behoeftes en 

woonsituatie. Daardoor krijgen zorgvragers soms te weinig, soms te veel zorguren toebedeeld.  

Dat is in het kort de kritiek van het signalement  Formalisering van informele zorg, over de 

rol van gebruikelijke zorg bij toekenning van professionele zorg, dat het CEG in juli 2007 

heeft gepubliceerd. Het signalement is de aanleiding voor het symposium Meer maatwerk, 

minder protocol. Met meer maatwerk kun je tot een evenwichtiger en rechtvaardiger 

verdeling van zorg komen, zo stelt het rapport. Doel van het symposium is om te zoeken naar 

nieuwe manieren van indiceren die beter aansluiten bij de behoeften van de zorgvrager en zijn 

omgeving. 

 

Opening symposium 
Sinds 2007 hebben gemeenten de vrije hand in de indicatiestelling van huishoudelijke zorg: ze 

kunnen ervoor kiezen het zelf te doen of het uitbesteden aan het Centraal Indicatieorgaan 

Zorg (CIZ). “Voor veel gemeenten is 2007 een overgangsjaar: ze laten de indicatiestelling 

voorlopig door het CIZ uitvoeren”, zegt dagvoorzitter Letty Demmers, burgemeester van Best 

en voorzitter van de Provinciale Raad voor de informele zorg in Noord Brabant, bij de 

opening van het symposium. “Maar blijft dat zo? Er zijn al gemeenten die op geheel eigen 

wijze de indicatiestelling uitvoeren. Dat zal tijdens de workshops van vandaag duidelijk 

worden.” 

 

Om in de stemming te komen start het symposium met een compilatie van beelden van een 

Zembla-uitzending over ouders met een gehandicapt kind. Daarin roept een vertwijfelde 

moeder, die net te horen heeft gekregen dat het aantal zorguren voor haar kind wordt 

gehalveerd, uit: “Het ergste is dat Nederland wordt bestuurd door mensen in een kantoortje 

die niet eens weten waarover het gaat.” Verder zijn er beelden van een Netwerk-uitzending, 

waarin de gemeente Sluis laat zien dat het ook anders kan: geen telefonische indicaties, zoals 

het CIZ vaak doet, maar uitsluitend indicaties via huisbezoeken. “Want dan zie je veel meer.” 

 

Wat is gebruikelijk? 
Het Protocol Gebruikelijke zorg is geruisloos ingevoerd. Dat was de reden voor het CEG om 

hierover een signalement te maken, zegt de eerste spreker van het symposium Dick Willems. 

Hij is voorzitter van het CEG, raadslid van de RVZ en hoogleraar medische ethiek in het 

AMC. “Het signalement is een document dat een maatschappelijke discussie op gang wil 

brengen.” Maar waarom moet een centrum in ethiek zich hierover buigen? Wat is precies het 

ethische probleem achter het Protocol Gebruikelijke Zorg? Volgens Dick Willems heeft het te 
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maken met de verantwoordelijkheid die we met z’n allen hebben voor de zorg van chronisch 

zieken en gehandicapten. “Het gaat om vragen als: hoe willen we samenleven met elkaar? 

Wat willen we voor elkaar doen? Wat beschouwen we als goede zorg?” 

Met het toepassen van het protocol zijn we eigenlijk bezig om de familiaire zorgplicht weer in 

te voeren, vindt Dick Willems. ‘Gebruikelijke zorg’ is immers zorg die we als verplicht 

beschouwen: mensen binnen een leefeenheid moeten dit voor elkaar doen. Mantelzorg 

daarentegen is vrijwillig. Voor de informele zorgverlener is de scheiding gebruikelijke zorg – 

mantelzorg overigens totaal onbegrijpelijk. Hij ziet het protocol als een barrière om een 

beroep te doen op professionele zorg. “En dat is het ook”, zegt Dick Willems. “De vraag is: 

moet je de gebruikelijke zorg willen standaardiseren? Ik denk het niet. Zo’n takenlijst van wat 

een huisgenoot moet doen aan zorgverlening, laat onvoldoende ruimte voor een eigen 

invulling en culturele verschillen. Verschillen tussen westerse en niet-westerse huishoudens 

bijvoorbeeld, maar ook tussen stad en platteland.”  

 

Bovendien doet de standaardisering geen recht aan de bereidwilligheid en de intrinsieke 

motivatie van mensen om te zorgen voor hun huisgenoot. De lijst lijkt gebaseerd op 

wantrouwen: doen mensen wel genoeg? Dat kan contraproductief werken. Mensen kunnen 

gaan denken: als het verplicht is, weet ik niet of ik het nog wel wil doen.  

Kortom, we zijn bezig iets te standaardiseren wat niet gestandaardiseerd moet worden. Maar 

wat dan wel? Is er een alternatief voor het takenlijstje van de gebruikelijke zorg? Dick 

Willems denkt van wel. “Je kunt de standaarden heel gedifferentieerd maken. Welke zorg is 

nodig en passend? Dat gebeurt ten slotte ook in de cure-sector. Zo’n zorgstandaard zou zoveel 

mogelijk gebaseerd moeten zijn op kennis en op de gangbare praktijk. Dan kun je per situatie 

bekijken hoe je het werk verdeelt over de informele en de formele zorgverlener. Overigens 

moet de verantwoordelijkheid voor de zorgkwaliteit bij de professional liggen. En tot slot: je 

kunt weliswaar geen vaste takenlijst voor huisgenoten vaststellen, maar je kunt wel een 

inspanningsverplichting afspreken.” 

 

Wankel evenwicht 
“Wat is het doel van indicatiestelling nu: maximale kwaliteit van leven of kostenreductie? Die 

twee zaken lopen voortdurend door elkaar”, zo begint de tweede spreker van het symposium 

Marthijn Latherveer, adjunct-directeur Landelijke Organisatie Cliëntenraden, zijn presentatie. 

“Kijkt de indicatiestelling naar de behoeften van iemand? Of is het een uitkomst van de 

hoeveelheid geld die we ervoor over hebben? Ik zou liever hebben dat men zegt: we hebben 

er zoveel geld voor over en dat gaan we zo inzetten. Maar die discussie wordt niet openlijk 

gevoerd, dat ligt politiek gevoelig.” 

 

Gebruikelijke zorg houdt onvoldoende rekening met persoonlijke omstandigheden maar lijkt 

eerder gebaseerd op kostenreductie, zo stelt het signalement. Daar zou Latherveer wel meer 

over willen weten. “In het signalement mis ik een vervolgvraag, namelijk: wat bespaart het 

Protocol Gebruikelijke Zorg uiteindelijk? Levert het wel geld op? Hebben we misschien een 

kerstboom opgetuigd die niets positiefs toevoegt? Die analyse ontbreekt hier.” 

We moeten zorg niet over één kam scheren. Er is een groot verschil tussen kortstondige en 

langdurige zorg. Zorgen voor iemand die herstelt van een ziekenhuisopname is iets heel 

anders dan zorgen voor een chronisch ziek of gehandicapt kind. Latherveer: “Ik verwacht dat 

de herstelgerichte zorg uit de AWBZ gaat. En verder is het vreemd en niet logisch om 

familieleden van chronisch zieken met zware zorgtaken te belasten.” 

Het probleem van indicatiestelling is dat die versnipperd is over een aantal wetten: de AWBZ, 

de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en de Wmo. Maar een cliënt is niet in te delen in 
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wetten. Soms heeft een cliënt niet eens door dat hij is gebeld door het indicatieorgaan. En het 

indicatieformulier laat te weinig ruimte voor een persoonlijke invulling van de situatie. 

 

Hoe moet het dan wel? Ten eerste zal de indicatiestelling onafhankelijk moeten zijn, zo denkt 

Latherveer. Huisbezoeken zijn daarbij essentieel, en ook gesprekken met de omgeving zijn 

belangrijk (want soms ziet de persoon zelf het te rooskleurig in). Verder moet duidelijk zijn 

voor de cliënt wat er gebeurt: wat is de rol van de indicatiesteller. De indicatiesteller 

bespreekt wat er nodig is en let daarbij ook op de context en gezinssituatie. Ook moet het 

wantrouwen achterwege blijven: veel mensen willen immers graag zorgen voor hun 

familielid. Ze vragen eerder te laat dan te vroeg professionele zorg aan. En verder moet de 

cliënt zelf kunnen bepalen welke zorg professioneel en welke zorg informeel wordt geleverd. 

Maar dan nog, zegt Latherveer, zijn niet alle problemen oplosbaar. “Het evenwicht tussen 

behoeften van de cliënt aan de ene kant en kostenbeheersing aan de andere kant, blijft wankel. 

Maar dat wankele evenwicht heeft dan in ieder geval meer ruimte voor de persoonlijke 

levenssfeer van de cliënt.” 

 

Boekje vol wijsheid 
Een boekje vol met wijsheid, zo noemt Guus Schrijvers het signalement over het Protocol 

Gebruikelijke Zorg. Schrijvers is hoogleraar algemene gezondheidszorg aan het UMC Utrecht 

en de derde spreker van het symposium. “Het is een degelijk rapport dat smaakt naar meer. 

Om precies te zijn: het smaakt naar specifiekere doelgroepen. Ik hoop dat het CEG nog 

eenzelfde rapport gaat maken over psychiatrische patiënten, over gehandicapten van 0 tot 18 

jaar, over kwetsbare ouderen, over chronisch zieken en over patiënten die net ontslagen zijn 

uit het ziekenhuis. Ik wil graag een doelgroepenbenadering, want overal is het anders. We 

moeten af van dé Wmo-problematiek, dé indicatiestelling, we moeten terug naar 

doelgroepen.” 

 

Hoe lovend Schrijvers ook is over het signalement, toch heeft hij een punt van kritiek. “Het 

rapport waarschuwt dat mensen meer professionele zorg willen. Die mening deel ik niet.” 

Ook vraagt hij zich af of mensen wel zo ontevreden zijn over de verleende zorg. Zijn 

bevindingen als projectleider van het landelijk klanttevredenheidsonderzoek onder 1800 CIZ-

cliënten leverden andere resultaten op: mensen zijn over het algemeen tevreden en geven het 

CIZ het rapportcijfer 7,5. Ze vinden de toekenning van de zorg transparant en rechtvaardig en 

ze hechten aan die ene toegang tot de zorg (de one-stop-shop). “En op de vraag of er 

voldoende rekening werd gehouden met mantelzorgers, werd volmondig ‘ja’ geantwoord. Dat 

verbaasde me. Want door het Protocol Gebruikelijke Zorg wordt toch strenger geïndiceerd.”  

 

Wat Schrijvers ook verbaast, is dat er is geen enkele discussie meer is over de Wmo versus de 

AWBZ. “Voor de invoering van de Wmo heb ik hierover 30 lezingen gegeven, nu hoor je er 

niets meer over.” In zijn presentatie stelt Schrijvers vele vragen. Vragen over de toekomst van 

de AWBZ bijvoorbeeld, en vragen over de ontwikkelingen van het CIZ. Levert mandatering 

dezelfde indicatiestelling op als indicatiestelling door het CIZ? En wat te denken van 

detachering naar de eerstelijn? “Je zou kunnen zeggen: we schaffen het hele indiceren af, we 

laten de huisarts gewoon iets voorschrijven. Indicatiestelling via een recept van de huisarts, 

met als risico: willekeur. Dan zijn we weer terug bij af. Maar willen we dat wel? Aan de 

andere kant kun je indicatie heel erg vastleggen in standaardvragenlijsten, dan krijgt iedereen 

hetzelfde.” 

 

Brede aanpak van gemeente Sluis 
‘We doen meer dan de klant vraagt’ 
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De gemeente Sluis heeft een eigen manier van omgaan met de Wmo. “We kijken niet alleen 

naar wat de klant vraagt, we kijken integraal naar wat er nodig is”, zegt Wilbert Dekkers, 

themamanager Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Sluis. “Vaak komt er een vraag om 

huishoudelijke hulp binnen, maar dan blijkt dat er meer aan de hand is, bijvoorbeeld met de 

woning of met het vervoer. Dat nemen we meteen mee.” 

Wat de aanpak van de gemeente Sluis ook anders maakt, is dat ze alles in eigen beheer doen: 

niet alleen de indicatie maar ook de administratie. De gemeente Sluis besteedt niets uit aan het 

CIZ of het Wmo-kantoor. Daardoor zijn er geen extra schakels en is de doorlooptijd kort. Die 

korte lijnen zijn een voordeel voor de klant. “Als we bij iemand op huisbezoek gaan voor een 

indicatie komt er dezelfde week nog een beslissing. Bovendien heeft elke klant van begin tot 

einde te maken met maar één persoon van de gemeente. Dat voorkomt dat hij tien keer 

hetzelfde verhaal moet doen.”  

 

Eigenlijk is deze aanpak niet nieuw voor de gemeente Sluis. Ze hanteren al jaren dezelfde 

werkwijze. “Met de komst van de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) in 1994 hebben 

we dit systeem al ingevoerd. En het werkt goed, dus dan moet je het niet gaan veranderen. Als 

je goed indiceert, kun je er alle soorten voorzieningen aan hangen. We hebben de Wmo dus 

gewoon ingepast in onze bestaande werkwijze.” 

 

Voor elke indicatie gaat de gemeente Sluis op huisbezoek, aan telefonische indicaties doet de 

gemeente niet. “Want je ziet pas wat er aan de hand is, als je ter plekke gaat kijken. Mensen 

zullen niet snel vertellen dat ze iets nodig hebben. Als je vraagt hoe het gaat met wassen, 

zeggen ze: goed. Maar op huisbezoek blijkt dat ze geen wasmachine hebben. Dat ondervang 

je niet met een telefonische indicatie, ook al heb je nog zo’n goede beslisboom.” 

Wilbert Dekkers attendeert mensen die hij bezoekt ook altijd op andere regelingen en 

voorzieningen waarop ze aanspraak kunnen maken. Voor het aanpassen van een douche 

bijvoorbeeld zijn regelingen. “Het lijkt misschien wel of het meer geld kost, maar ik ben 

ervan overtuigd dat wij efficiënter werken en daardoor goedkoper uit zijn. We gaan op 

huisbezoek en doen alles in één keer goed. Dan hoeven mensen niet telkens terug te komen 

om dan weer voor dit en dan weer voor dat aan te kloppen. Dat is het pluspunt van onze 

werkwijze. En we zijn goedkoper omdat we alles in eigen beheer doen en niets uitbesteden. 

Die aanpak is bij elke gemeente mogelijk, of die nu groot of klein is.” 

 

Workshop (on)mogelijkheden Protocol Gebruikelijke Zorg 

‘Bekijk het eens vanuit de verzekeringsoptiek’ 

In de workshop ‘de (on)mogelijkheden van het Protocol Gebruikelijke Zorg’ bekijkt inleider 

Fons Hopman, beleidsmedewerker bij het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ), het 

protocol eens vanuit verzekeringsoogpunt. “Indicatiestelling is eigenlijk niets meer dan een 

claimbeoordeling door een verzekeringsmaatschappij. Mensen hebben schade en willen dat 

uitbetaald krijgen. De indicatiesteller bepaalt of de claim terecht is en hoeveel er wordt 

uitbetaald.”  

 

Hopman wil een paar misverstanden uit de weg ruimen. Ten eerste is gebruikelijke zorg niets 

nieuws, informele zorg is van alle tijden. Wel is er met de invoering van het protocol iets 

veranderd: de indicatiestellers zijn steeds uniformer en strakker regels gaan hanteren. Immers, 

als we meer claims krijgen om te betalen, gaan we kritischer naar die claims kijken. We gaan 

dus normen stellen.  

 

Een ander kritiekpunt is dat indicatiestelling een inbreuk doet op de privacy: je moet met de 

billen bloot. Maar, vindt Hopman, dat moet je toch ook bij het afsluiten van een 
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levensverzekering of bij een schadebeoordeling van je autoverzekering? Waarom hier dan 

niet? Een ander misverstand is dat gebruikelijk zorg vóór werk gaat. Dat klopt niet, zegt 

Hopman, arbeidsverplichtingen gaan vóór zorgverlening.  

Nog een ander kritiekpunt: het protocol is gebaseerd op wantrouwen, terwijl de meeste 

mensen de zorg wel verlenen, en vaak zelfs meer. Toch is het protocol nodig, want niet 

iedereen is van zulke goede wil, stelt Hopman. “Vergelijk het met het 50 km-bord in de 

bebouwde kom: de meeste mensen houden zich uit zichzelf al aan die snelheidsbeperking, een 

paar mensen niet. Voor die mensen staat dat bord er.”  

 

En dan een ander misverstand: gebruikelijke zorg zou leiden tot overbelasting. Ook dat is 

volgens Hopman niet waar. De gebruikelijke zorg is te dragen door de informele zorgverlener 

en zo niet, dan is er respijtzorg, mantelzorg en uitruil van zorg mogelijk.  

 

En ten slotte: gebruikelijke zorg doet geen recht aan culturele diversiteit? Dat klopt inderdaad, 

geeft Hopman toe. Maar wat is het alternatief? Als je niet overal dezelfde regels hanteert, 

kunnen mensen het gevoel krijgen dat anderen misbruik maken van de zorg. 

 

Afwijkende beslisboom van gemeente Zwolle 
‘De beslisboom is dus niet leidend, maar slechts een hulpmiddel. De consulent heeft de regie.’ 
Bij het toekennen van huishoudelijke hulp hanteert de gemeente Zwolle niet de landelijke 

standaard beslisboom van het CIZ, maar een eigen beslisboom. De cliënt die huishoudelijke 

hulp aanvraagt krijgt een consulent van de gemeente op bezoek, die tijdens een intakegesprek 

nagaat welke zorg de aanvrager nodig heeft. Daar komt geen laptop of dwingend 

gespreksmodel aan te pas. Na afloop van het huisbezoek past de consulent een soort 

rekenmodel toe waarmee hij bepaalt hoeveel zorguren iemand krijgt.  

 

Waarom heeft de gemeente Zwolle voor deze eigen methode gekozen? “Omdat we de 

beslisboom van het CIZ te sturend en te dwingend vonden”, zegt Ineke van Hofwegen, hoofd 

afdeling Individuele voorzieningen Wmo van de gemeente Zwolle. “Die beslisboom bepaalt 

hoe een gesprek verloopt: niet alleen wat er aan de orde komt, maar ook in welke volgorde. 

Uit het antwoord op de ene vraag rolt automatisch een vervolgvraag voort. Onze consulenten 

hanteren niet zo’n strak schema. Wel gebruiken ze een intakeformulier waarop alle aspecten 

aan bod komen. De klant kan zo op elk moment van het gesprek iets vertellen over elk 

aspect.” 

 

Niet alleen tijdens het gesprek is er meer vrijheid, ook in het berekenen van het aantal 

zorguren heeft de consulent ruimte. Hij kan afwijken van de uitkomst van het rekenmodel, 

mits dit goed wordt gemotiveerd. Geeft de beslisboom bijvoorbeeld aan dat er tien minuten 

hulp nodig is voor een bepaalde activiteit, dan kan de consulent daar vijftien minuten van 

maken als hij maar goed uitlegt waarom er in deze situatie meer tijd nodig is. “De beslisboom 

is dus niet leidend, maar slechts een hulpmiddel. De consulent heeft de regie.”   

De gemeente Zwolle gaat voor het vaststellen van een indicatie zoveel mogelijk op 

huisbezoek, zeker bij nieuwe klanten. Waarom? “Een huisbezoek geeft een veel completer 

beeld van de klant en zijn leefomstandigheden. Het geeft de beste indruk van de zorgbehoefte 

van de klant. Ook pik je eerder signalen op van randproblemen, je ziet soms: hier is veel meer 

aan de hand. Zoiets ontdek je niet aan de telefoon.” 

 

Gevolg van deze ‘outreachende’ aanpak kan zijn dat de gemeente Zwolle veel meer 

zorgbehoeftes ontdekt en dus meer geld kwijt is. Is dat niet een nadeel? Ineke van Hofwegen: 

“Ja, maar waar gaat de Wmo dan over? Er moet wel iets gebeuren voor mensen die de dupe 
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dreigen te worden van onze samenleving. Wij als gemeenten hebben een compensatieplicht, 

dan moet je die ook uitvoeren. En wel zo deskundig mogelijk. Als gemeente moet je bekijken: 

wat kunnen we zelf doen, en waarvoor moeten we de hulp van andere deskundigen 

inschakelen. Het mooie van de Wmo is dat je het kunt doen op een manier die bij de gemeente 

past.”  

Ineke van Hofwegen heeft een tip voor andere gemeenten: “Laat je niet afleiden door alle 

negatieve publiciteit over huishoudelijke hulp, maar ga door met het zo goed mogelijk 

toekennen van die zorg.” Ook als gemeenten het CIZ de indicatie laten doen? “Ja, ook dan, bij 

het CIZ werken tenslotte ook veel deskundige mensen. Je moet er wel goede afspraken mee 

maken, zorg voor een goede samenwerking.” 

 

Workshop mantelzorger doet en denkt mee 
‘Als je ook de respijtzorg door gemeenten laat regelen, zou je meer maatwerk kunnen leveren’ 
De cijfers over overbelasting van mantelzorgers zijn schrikbarend: 200.000 mantelzorgers zijn 

zeer zwaar belast of overbelast. Dat vertelt inleider Anneke van der Vlist, beleidsmedewerker 

van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Ze noemt twee 

publicaties uit 2003, die voor mantelzorgers belangrijk waren. Ten eerste het werkdocument 

gebruikelijke zorg van het LVIO, dat zich richtte op een uniform wegingskader voor de inzet 

van mantelzorg. Ten tweede het rapport ‘De stem van de mantelzorger in het indicatieproces’ 

van het Verwey Jonker Instituut, dat zoekt naar een instrument om mantelzorgers te betrekken 

bij het indicatieproces en rekening te houden met hun maatschappelijke participatie. “Het is 

inmiddels wel duidelijk welk rapport het meest invloedrijk is geworden. We zien ook de 

gevolgen: CIZ-medewerkers nemen hun rol als poortwachters van de AWBZ zeer serieus. 

Mezzo zou graag zien dat hun professionaliteit een ander accent krijgt.” 

 

Tijdens de workshop worden drie aanbevelingen uit het rapport van het Verwey Jonker 

Instituut besproken. Een van de aanbevelingen is dat bij de indicatiestelling de 

maatschappelijke participatie van de mantelzorger gewaarborgd moet blijven. Wat heeft een 

mantelzorger nodig om overeind te blijven? Dat is erg afhankelijk van de persoon. Een 

hoogleraar bijvoorbeeld heeft een andere beleving en invulling van maatschappelijke 

participatie dan een stratenmaker.  

 

Mantelzorgers leveren al snel veel in, en dat gaat ongemerkt. Aan maatschappelijke 

participatie komen ze dan niet meer toe. Zou je daarom maatschappelijke participatie in het 

Protocol Gebruikelijke Zorg moeten definiëren, vraagt iemand zich af. Met respijtzorg kun je 

de last van mantelzorgers verlichten. Helaas kunnen gemeenten geen respijtzorg indiceren, 

want dat valt onder de AWBZ. Maar als je ook de respijtzorg door gemeenten laat regelen, 

zou je meer maatwerk kunnen leveren. 

 

Paneldiscussie 
Tijdens de afsluitende paneldiscussie komen de workshops nog kort aan bod. Wilbert Dekkers 

vertelt dat de gemeente Sluis de indicatiestelling helemaal zelf doet. “We kijken heel breed: 

wat zijn de beperkingen van een klant?” Zit daar dan geen risico van willekeur in, wil 

dagvoorzitter Letty Demmers weten. “We verstrekken de klant wat hij nodig heeft, niet meer 

en niet minder”, zegt Dekkers. Marthijn Latherveer van het LOC is wel gecharmeerd van de 

Sluisse aanpak. “Ze laten zich niet leiden door angst over kostenbeheersing, maar kijken naar 

wat er nodig is. Wij vinden het ook belangrijk dat er integraal gekeken wordt en dat dat achter 

de voordeur gebeurt.”  
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Juist in de Wmo moet je je creativiteit gebruiken, vindt Erik Dannenberg, wethouder van de 

gemeente Zwolle. “Laten we pionieren nu het nog kan in deze beginfase. Straks ligt alles weer 

vast in bureaucratische regels.” 

Het pleidooi van het CEG-signalement is er in feite gericht op dat gemeenten de 

indicatiestelling en het protocol op verschillende manieren kunnen inzetten, zónder daarbij de 

rechtvaardigheid te verliezen. “Want willekeur willen we niet”, zegt Dick Willems. “Het 

protocol is opgezet om meer gelijkheid te krijgen.” 

 

De overheid kan meer doen dan alleen indicatiestelling, ze zou bijvoorbeeld ook kunnen 

kijken naar de opbouw van wijken en de netwerkstructuur van vroeger herstellen, wordt er 

geopperd. Wethouder Dannenberg vraagt zich af of dat werkelijk zo is. “Stel, iemand van de 

thuiszorg belt bij u aan en vraagt of u de buurvrouw af en toe wil helpen. Wat zou u dan 

antwoorden?” De meeste aanwezigen in de zaal zouden spontaan ‘ja’ zeggen. Maar een 

enkeling niet: “Ik heb een drukke baan en twee kinderen.” Het klinkt allemaal heel 

sympathiek om elkaar te helpen, vindt Dick Willems, maar wat als die buurvrouw dat 

helemaal niet wil? Inderdaad, beaamt een vrouw in de zaal en moeder van een gehandicapt 

kind, het schept namelijk verplichtingen. “De wijk stond voor mij klaar om bijvoorbeeld op 

mijn kind te passen. Maar dat schept wel verwachtingen, je moet voortdurend aan acht 

buurvrouwen vertellen hoe het met jou en je kind gaat. Uiteindelijk hebben we het maar 

opgegeven.” 

 

Statements voor Den Haag 
Dagvoorzitter Letty Demmers roept tot slot het panel op om te komen met statements en 

oproepen aan ‘Den Haag’. Een greep daaruit: 

 

“Zie de mens als een mens en niet als een onderdeel van de wet.” 

 

“Er moet meer geld komen voor ondersteuning van mantelzorgers. Tweehonderdduizend 

overbelaste mantelzorgers is bespottelijk veel.” 

 

“De kracht van een rechtvaardige indicatiestelling zit in kleinschaligheid.” 

 

“Mantelzorgers zijn zwak georganiseerd. Daarom moeten gemeenten hun belangen goed 

regelen.” 

 

“Mantelzorgers die langdurig zorg verlenen moeten erkenning krijgen. Ze moeten daardoor 

geen achterstand op de arbeidsmarkt krijgen, maar juist een voorsprong.” 

 

“Let op de intrinsieke motivatie van mensen om zorg te verlenen.” 

 

“Zorg ervoor dat de kwaliteit van zorg overeind blijft.” 
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