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Voor u ligt de allerlaatste InterActief, het 
magazine van de Brabantse Vereniging van 
instellingen voor Welzijn Ouderen. Per 31 
december 2013 houdt de BVWO op te be-
staan.
Sinds 1979 ondersteunde de BVWO haar 
leden bij hun inzet voor de ouderen in 
Noord-Brabant. De laatste jaren echter 
drong de vraag naar het bestaansrecht van 
de BVWO zich steeds hardnekkiger op. 
Uiteindelijk hebben we als bestuur de con-
clusie getrokken dat onze ‘raison d’être’ on-
voldoende was. Zo’n beslissing neem je niet 
zonder slag of stoot. Maar ons vertrouwen in 
de toekomstige ondersteuning van kwetsba-
re ouderen, heeft ons gesterkt in dit besluit. 

Aan onze beslissing lagen langjarige en met 
elkaar verweven ontwikkelingen ten grond-
slag: bij de lidinstellingen, de overheid en  

thuiszorgorganisaties, vormingscentra en 
ouderenbonden. De ouderenbonden vor-
men een cruciale schakel naar de toekomst. 
In deze onzekere tijd toont de doelgroep 
zelf een ongekende hoeveelheid zelforgani-
serend vermogen en creativiteit. 

In deze tijd bestaat niet meer de luxe dat 
we het voor iedereen goed kunnen regelen. 
Professionals kunnen alleen faciliteren, een 
duwtje in de rug geven. Dat is op zich pri-
ma, dat is ook de bedoeling van de partici-
patiemaatschappij. Maar er zullen altijd 
kwetsbare ouderen blijven die een vangnet 
nodig hebben. En juist op dat punt hebben 
wij het meeste vertrouwen in de toekomst: 
alle ouderenwerkers zetten zich immers 
voor die groep in. Die motivatie was er al 
in de jaren zeventig, die drijfveer is er nog 
steeds, en zal er altijd blijven. 

NBVG en het Gemeenschappelijk 
Instituut voor Maatschappelijke 
Dienstverlening (GIMD) ondertekenen 
een overeenkomst die bepaalt dat het 
GIMD (later overgegaan in het BOZ) de 
inhoudelijke ondersteuning, het ambtelijk 
secretariaat en het administratief 
secretariaat van de vereniging verzorgt.

maatschappelijke. In de jaren zeventig en 
tachtig groeide het aantal lokale instellin-
gen voor welzijn ouderen dankzij een ruim-
hartige overheid in een enorm tempo tot 
ruim honderd, veelal eenpitters. Zij maak-
ten intensief gebruik van de ondersteu-
ning vanuit de BVWO. Door de opkomst 
van het internet en landelijke steuninstellin-
gen in de jaren negentig, konden de leden de 
ondersteuning en deskundigheidsbevorde-
ring ook elders halen. Het ondertussen ge-
decentraliseerde welzijnsbeleid maakte dat 
het ouderenwerk veel meer een lokale in-
kleuring kreeg; hét BVWO-lid was niet 
meer te definiëren. Sinds de eeuwwisseling 
trok de overheid zich onder het mom van 
heroriëntering op de kerntaken en zelfred-
zaamheid in de participatiemaatschappij 
steeds verder terug. De verzakelijking die dat 
tot gevolg had, leidde tot regionalisering en 

Bestuur BVWO
Roel Augusteijn, voorzitter
Peter Geleijns, penningmeester 
Peter van der Laak, secretaris 
Ton Siroen 
Becker Awad

Oprichting Noord-Brabantse Vereniging 
van Stichtingen Gekoördineerd Bejaar-
denwerk (NBVG).

Uit het verslag van de werkzaamheden 
1979/1980 (let op het gebruik van de k; 
het was de tijd van het Simplisties 
Verbond): ‘Nu de Vereniging ongeveer 
anderhalf jaar gefunktioneerd heeft kan 
gesteld worden dat deze eerste periode 
van werken vooral bestaan heeft uit het 
zich oriënteren op het brede terrein van 
het welzijnswerk voor ouderen; (…) en 
dat vrijwel alle stichtingen gekoördineerd 
bejaardenwerk lid zijn geworden van 
de Vereniging.’

opgaan in brede welzijnsinstellingen, met 
veelzijdige kennis en kunde onder één dak. 
Het aantal leden van de BVWO daalde ge-
staag, tot slechts dertig anno 2013. Boven-
dien deed dat kleine aantal leden nauwelijks 
meer een inhoudelijk beroep op de BVWO.  

Wij kijken met vertrouwen uit naar het tijd-
perk na de BVWO. In het provinciale be-
leid blijft leefbaarheid een belangrijk the-
ma. Het provinciebestuur werkt tegenwoor-
dig minder doelgroepgericht en benadert 
alle kwetsbare burgers gezamenlijk. De druk 
om diverse vergadertafels bij elkaar te bren-
gen wordt daardoor groter, we zien daar 
momenteel een versnelling in ontstaan. Een 
nieuwe situatie met nieuwe kansen. Ons 
vertrouwen wordt verder gesterkt doordat 
we zien dat de uitvoerende taken van de 
BVWO goed ondergebracht zijn, zoals bij 

In deze periode van emancipatie-
bewegingen en alternatieve woon-  
en  werkgemeenschappen wilden 
welzijnswerkers veranderingen 
samen met de burgers in gang 
zetten. Niet meer er boven op, 
maar er naast.

BVWO studiereis naar Berlijn om 
‘oplossingen te zoeken op het vlak 
van emancipatie, thuishulpverlening, 
institutionele huisvesting, maatschap-
pelijke integratie en beeldvorming 
van ouderen.’
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Bestuur BVWO

Vertrouwen in de toekomst

Tijdlijn BVWO

Vlnr: 
Peter van der Laak, 
Ton Siroen, 
Peter Geleijns.
Roel Augusteijn en 
Becker Awad konden 
helaas niet aanwezig 
zijn bij het maken 
van de foto.



Op 21 november is het Manifest Sociaal 
Werker door Marijke Vos, voorzitter van 
de MOgroep, aangeboden aan staats-
secretaris Van Rijn. Het Manifest is een 
initiatief van het Actieprogramma Pro-
fessionalisering Welzijn & Maatschappe-
lijke Dienstverlening, een programma 
van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, 
MOgroep, NVMW, BV Jong, Vereniging 
van Hogescholen en MBO-Raad.
Het Actieprogramma Professionalisering 
Welzijn en Maatschappelijke Dienstver-
lening onderstreept de impact van sociaal 
werkers in het hart van het sociaal do-
mein.

Tot halverwege de jaren tachtig ontstonden 
veel nieuwe lokale instellingen ouderen-
werk. De enige eisen voor de rijkssubsidie 
waren dat er minstens tweeduizend 
ouderen bediend werden door het op te 
richten dienstencentrum voor ouderen-
werk, dat de gemeente 20% moest dekken 
(het rijk betaalde de andere 80%) en dat 
er een beroepskracht werd aangesteld. 
Lokale bestuurders maakten gaarne 
gebruik van deze ‘cadeaubon uit Den Haag’. 

De nieuwe instellingen ouderenwerk 
richtten zich in toenemende mate op 
extramurale diensten als maaltijdservice 
en alarmering, opdat ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig konden blijven 
wonen. Terugkijkend wordt de periode 
daarvoor bestempeld als die van de K’s.

In de jaren negentig kwamen allochtone 
ouderen voor het eerst expliciet voor in 
het ouderenbeleid. Behalve deze risico-
groep wordt ook die van autochtone 
ouderen in een sociaal-economische 

Manifest Sociaal Werker
Heel Nederland maakt zich op voor de 
participatiesamenleving. Maar die partici-
patiesamenleving komt er niet vanzelf. De 
sociaal werker ondersteunt kwetsbare bur-
gers en buurten. Door zelf actief op te treden 
en verbeteringen te realiseren. Door het 
mobiliseren van de eigen kracht van men-
sen zélf, van hun directe omgeving of van 
vrijwilligers. Die eigen kracht aanboren en 
tot bloei brengen is cruciaal voor het slagen 
van de Wmo en de transities. En dus voor 
de participatiesamenleving. 

Studiereis naar Londen om ‘praktijk-
ervaringen en inzichten op te doen over 
de relatief lange traditie in de geriatrie 
en de gerontologie. Bijvoorbeeld de 
opvang en de begeleiding van thuis-
wonende demente ouderen door 
familie, buren en kennissen.’

achterstandspositie gesignaleerd. Die 
ontstond als gevolg van een toenemende 
tweedeling met aan de andere kant de 
bemiddelde oudere.

Sociaal werk is een vak. Sociaal werkers 
beheersen dat vak als geen ander: ze zijn 
goed opgeleid, hebben een scala aan rele-
vante competenties, actuele vakkennis en 
een beroepsethiek. Daarom kan het soci-
aal domein niet zonder sociaal werkers.
In deze InterActief leest u het verhaal van 
drie Brabantse sociaal werkers; uit Dongen, 
Heusden en Drimmelen. ‘Alles begint en ein-
digt met welzijn.’ 

Lees de volledige tekst van het Manifest op: 
www.mogroep.nl

Met de invoering van de Welzijnswet 
werden de gemeenten verantwoordelijk 
voor het welzijnsbeleid, en zij plaatsten 
zich op afstand van de burger. Markt-
werking, vraaggestuurd werken, schaal-
vergroting en prestatieafspraken deden 
hun intrede.
Tal van werkgroepen werden opgericht, 
met name rondom de thema’s waar 
lidinstellingen zich op richtten (maal-
tijdenvoorziening, alarmering, etc.).

Er kwamen steeds meer ouderen-
adviseurs. In eerste instantie waren 
dit professionele krachten. Later 
kwamen er steeds meer vrijwillige 
ouderenadviseurs, geïnitieerd door 
de Katholieke Bond voor Ouderen 
(KBO).
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Terugblik door de adviseurs

De jaren tachtig
Het eerste decennium van de BVWO stond in 
het teken van opbouw. Gaandeweg kregen 
steeds meer dorpen en kleine kernen hun 
eigen instelling voor ouderenwerk. Peter Ver-
mijs en later ook Manja Zaat stonden dicht 
bij de lidinstellingen en ondersteunden ze in 
praktische zin. ‘De telefoon stond roodgloei-
end, we voelden ons de vader en moeder van 
de leden.’

Als het lokale bestuur 
professioneel bejaarden-
werk wilde, dan vroegen 
ze subsidie aan en dan 
kwam het er.

Peter Vermijs en Manja Zaat

Op 30 augustus 1979 verschenen de heren Joannes Bijleveld 
en Woutherius Weijers, en mevrouw T.C.H.M. Huberts-
Fokkelman voor de notaris. Ze plaatsten hun handtekening 
onder de oprichtingsakte van de Noord-Brabantse Vereni-
ging van Stichtingen Gekoördineerd Bejaardenwerk (NBVG), 
zoals de BVWO tot halverwege de jaren negentig heette. 
Peter Vermijs schetst de aanloopperiode: ‘In de zeventiger 
jaren heette het ouderenwerk nog open bejaardenwerk. Dat 
‘open’ maakte het onderscheid met het aloude intramurale 
bejaardenoord duidelijk. Waar eerst alleen de grote steden 
gecoördineerd bejaardenwerk kenden, konden nu ook klei-
ne gemeenten professionals in dienst nemen. In die tijd ont-
stonden door de hele provincie regionale overleggen tussen 
de professionele functionarissen. Later zochten ook hun 
bestuurders elkaar op in overlegstructuren, om uiteindelijk 
in 1979 te resulteren in de oprichting van de NBVG. Bert van 
den Aker was een belangrijk man voor de vereniging, hij is 
de founding father geweest.’

Reikwijdte
Manja Zaat vertelt over haar eerste jaren als consulent ou-
derenwerk: ‘Het was echt een tijd van opbouw. Eerst had je 
overal vrijwilligerswerk. Maar als het lokale bestuur profes-
sioneel bejaardenwerk wilde, dan vroegen ze subsidie aan 
en dan kwam het er. Het geld kwam destijds rechtstreeks 
van het ministerie van, toen nog, CRM.’ Het was voor al die 
nieuwe professionals, de coördinatoren bejaardenwerk, best 
lastig hun weg te vinden. Wat moesten ze precies coördine-
ren? Manja Zaat: ‘Je moet je voorstellen dat tot die tijd alles 

Jos van der Lans kenschetst in zijn bekende boek Er op af! 
de geschiedenis van het sociaal werk met vier begrippen. 
In de jaren vijftig was het sociaal werk paternalistisch. 
Onmaatschappelijke burgers moesten worden opgevoed. 
De sociaal werker zat er bovenop. In de jaren zestig en 
zeventig kwam deze werkwijze onder vuur te liggen. Het 
ideaal was niet meer dat mensen zich voegden naar het 
systeem, maar dat ze hun eigen stem lieten horen. Het was 
de tijd van emancipatiebewegingen en van alternatieve 
woon- en werkgemeenschappen. Welzijnswerkers vorm-

den de voorhoede van maatschappelijke veranderingen. 
Die veranderingen wensten ze samen met de burgers in 
gang te zetten. Het was niet meer er bovenop, maar er 
naast. In het eerste decennium van de BVWO bevond het 
ouderenwerk in Noord-Brabant zich midden in deze fase. 
Halverwege de jaren tachtig ontstonden de eerste scheur-
tjes in dit ideaalplaatje, toen het Haagse streven naar een 
‘zorgzame samenleving’ onze provincie bereikte en de 
zelfverantwoordelijkheid van burgers centraal kwam te 
staan in de visie op welzijn.

Fase

1945 - 1965

1965 - 1985

1985 - 2002

2002 -

Tijdperk van

Wederopbouw

Emancipatie

No-nonsense markt

Herontdekking 
van de leefwereld

Kenmerken

Bevoogding

Identificatie

Distantie

Betrokken
professionaliteit

Betrekking
professional - burgers

Er bovenop

Er naast

Er vandaan

Er op af

eigenlijk binnen de muren van de bejaardenoorden gebeur-
de. In 1984 kwam er nieuw beleid van het ministerie onder 
de noemer de ‘Reikwijdte’. Toen werd er voor het eerst struc-
tureel extramuraal gewerkt; ouderen moesten zo lang mo-
gelijk thuis kunnen blijven wonen. Het was de bedoeling 
dat coördinatoren bejaardenwerk alle betrokkenen, zoals de 
verpleegkundige, de huisarts en de maatschappelijk werker 
aan elkaar koppelden.’ 

Er naast
Manja vervolgt: ‘Waar het ouderenwerk tot dan toe bestond 
uit de ‘makkelijke’ activiteiten als kaarten en kienen, moes-
ten de gecoördineerd ouderenwerkers nu ook de boer op, 
de wijk in. Ze gingen maaltijden thuis laten bezorgen, alar-
meringssystemen bij de ouderen thuis uitzetten. Bij dat soort 
praktische diensten konden ze de ondersteuning van Peter 
en mij goed gebruiken. De telefoon stond roodgloeiend, we 
voelden ons de vader en moeder van de leden.’ Parallel aan 
de ouderenwerkers die in deze tijd naast de emanciperende 
ouderen stonden (zie kader), bevonden Peter en Manja zich 
naast de bestuurders en functionarissen. Manja: ‘De beroeps-
krachten moesten het met de vrijwilligers zien te rooien. 
Die waren vaak al jarenlang aan het werk, dus dat ging niet 
altijd vanzelf. Bij de een lukte het beter dan bij de ander. We 
hadden trouwens twee lijnen in de ondersteuning: naast die 
van de functionarissen, die ik voor mijn rekening nam, on-
dersteunde Peter de bestuurders.’

Deskundigheidsbevordering 
Naast de ondersteuning op aanvraag van de leden, organi-
seerde de NBVG ook themabijeenkomsten, met name om 
informatie over nieuwe ontwikkelingen en diensten over te 
brengen. De deskundigheidsbevordering kreeg verder gestal  te 
via het tijdschrift dat elke zes weken veerscheen. De NBVG 
ondersteunde ook regionale en provinciale overleggen en 
praktische werkgroepen, zowel voor de functionarissen als 
de bestuurders. Het ministerie en de provincie waren even-
eens verheugd met de NBVG, want hun nieuwe beleid kon-
den ze uitzetten via de vereniging. Al dit werk kon gedaan 
worden dankzij ruimhartige toebedeling van middelen van-
uit de overheid. De NBVG had in die tijd 3,6 fte ter beschik-
king. Manja: ‘Er is destijds zo veel geld in de ouderenzorg 
gegaan. Maar zelfs toen al tekenden zich de eerste signalen 
van de bezuinigingen af. Zo werden de drempels om men-
sen binnen te laten in verzorgingshuizen verhoogd, en moest 
tegelijkertijd de duurdere verpleegkundige plaats maken 
voor de verzorgende. Ik heb de kwaliteit van de zorg in de 
afgelopen twintig jaar zien veranderen. Eigen regie houden 
is bittere noodzaak. Als je geen drie mantelzorgers hebt, dan 
heb je een groot probleem.’

Berlijn
In de gloriedagen van de NBVG konden Peter en Manja zelfs 
studiereizen organiseren, waarbij zowel bestuurders als func-
tionarissen meegingen. Peter: ‘In 1984 zijn we naar Berlijn 

De geschiedenis van het sociaal werk
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Terugblik door de adviseurs

Er is destijds zo veel geld in 
de ouderenzorg gegaan. 
Maar zelfs toen al tekenden 
zich de eerste signalen van 
de bezuinigingen af.

Tot voor kort waren ze gewoon de ouders van drie kinderen 
en de gezellige opa en oma van zeven kleinkinderen. De kin-
deren kwamen op de koffie en de kleinkinderen logeerden 
er wel eens en ze maakten soms uitstapjes samen. 
Maar mevrouw ging aan het sukkelen. Meneer zorgde wat 
hij kon, maar werd steeds meer in zijn bewegingen beperkt 
door het feit dat hij zelf ook een dagje ouder werd. En ook 
zijn conditie ging hard achteruit door de zorgen en de druk 
van het bestaan. Geleidelijk aan bleken ze beiden hulpbehoe-
vend te zijn geworden.
Aanvankelijk kwam een dochter een dagje per week helpen 
om het huis aan kant te maken. Een andere dochter deed 
de boodschappen en de was. De derde ging de administratie 
bijhouden toen dat niet meer zo goed lukte en ze ging mee 
voor het (veelvuldig) artsenbezoek. Bezoek aan een specia-
list vereist immers veel administratieve handelingen (ver-
zekeringspapieren, taxibriefje, ponsplaatje, afspraken regelen 
en dergelijke) waar de ouders steeds meer moeite mee kregen. 
Bovendien waren ze allebei wat slechthorend en ze hadden 
gemerkt dat veel specialisten er niet in de eerste plaats op uit 
zijn gehoord en begrepen te worden. 
Van lieverlee werd hun hulpbehoefte groter. Er waren hulp-
middelen nodig en een of meer bezoekjes per dag van de 
kinderen waren nodig om de boel draaiende te houden. De 
kinderen zetten zich met veel liefde in voor de ouders, maar 
de rek raakte er wel uit. Er werden professionele hulpverle-
ners ingeschakeld. Dit gaf in zoverre verlichting dat een deel 
van de taken (huishoudelijke en verpleegkundige) werden 
overgenomen. 
En toch liep het niet lekker. De hulpverleners van buitenaf 
hadden namelijk datgene ingezet wat ze in de aanbieding 

hadden, in aanvulling op de ‘mantelzorg’. Dat was heel wat, 
maar niet hetgeen in deze situatie nodig was. 
In deze situatie was een vast patroon ontstaan van hulp door 
de kinderen. Dat patroon was almaar ingewikkelder gewor-
den en moeilijker op te brengen. Stukjes daarvan werden 
nu door derden overgenomen, maar aan de kernvraag kwam 
niemand toe. Dat was namelijk het feit dat de ouders eigen-
lijk hun oude relatie met de kinderen weer terug wilden. 
De kleinkinderen zouden wel niet meer kunnen komen 
logeren, maar de koffiedrinken met de kinderen of misschien 
zelfs een autoritje moest toch lukken. De kinderen wilden 
dat ook heel graag. Maar gezien het patroon van de hulpver-
lening dat ontstaan was, zat de vroegere ouder-kind relatie 
er niet meer in. Degene die ‘op bezoek’ was, had in de beschik-
bare tijd de handen vol aan de hem toegemeten klussen. De 
hulp van buitenaf had het bestaande patroon van hulp door 
de kinderen juist bevestigd. 
Daarom zou het goed zijn geweest als de professionele hulp-
verleners waren begonnen bij het begin: wat wilt u eigen-
lijk? Welk probleem weegt voor u het zwaarst? En dan was 
ongetwijfeld de kernvraag naar voren gekomen. Dan had-
den de taken misschien verdeeld kunnen worden op basis 
van dat door alle betrokkenen gevoelde probleem. En mis-
schien kwam men dan uiteindelijk wat minder vaak aan 
ramen lappen toe. Of wellicht moest dan de afwas een halve 
dag blijven staan. Maar dat hadden ouders en kinderen er 
graag voor over gehad als ze zo een stukje van hun oude 
relatie konden terug krijgen.
Dit keer zat deze handelwijze van de professionals er nog 
niet in. Misschien lukt het wel als de buren hulpbehoevend 
worden. 

Jeannet van Ganzewinkel ✝

EL OUD MAAR NIET GEK WEL OUD MAAR NIET GEK WEL OUD MA

Wat wilt u eigenlijk? 
Uit InterActief nr. 4, 1996

geweest, onder de noemer Een kijk op grijs Berlijn. Heel 
inspirerend. Het tegenwoordig zo hippe Kreuzberg was toen 
een soort getto met veel allochtonen en arme ouderen. Zij 
hadden daar al veel projecten om de ouderen uit hun isole-
ment te halen. In Berlijn waren ze ook al ver met psychoge-
riatrie, bijvoorbeeld met vormen van dagbehandeling en 
-besteding waardoor mensen niet opgenomen hoefden te 
worden. Er was goede eerstelijnssamenwerking met ver-
zorgingscentra. De verzorgingshuizen boden in die tijd al 
dagbesteding aan. Soms zelfs buiten de muren van de ver-
zorgingscentra. We hebben er veel geleerd over levensbesten-
dig wonen, we hebben de eerste voorbeelden gezien van drem-
pelloze woningen met brede deuren, en ook over veiligheid 
rondom de woning. We hebben zaken die we in Berlijn 
gezien hebben, mee kunnen brengen naar Brabant. Zeker 
op het vlak van levensbestendig wonen en een veilige woon-
omgeving heeft Noord-Brabant mede daardoor een voor-
trekkersrol gekregen.’ 

Actief
Peter en Manja zetten zich tegenwoordig allebei nog actief 
in voor ouderen. Manja doet dat als vrijwilliger en als werk-
nemer bij Zet. In haar woonplaats Oisterwijk is ze als onbe-
zoldigd adviseur betrokken bij het opzetten van een zorg-
coöperatie. Voor haar werk bij Zet werkt ze onder meer mee 
aan een programma tegen ouderenmishandeling. ‘Het groot-
ste probleem daarbij is niet zo zeer het fysieke deel van het 
verhaal. Het gaat bijvoorbeeld ook over psychische mishan-
deling, schenden van rechten en financiële uitbuiting. We ge-
ven voorlichting in instellingen voor ouderen, plus hand-
vatten om het te stoppen.’ 
Peter is in zijn eigen woonomgeving in Tilburg actief bij de 
opzet van een centrum met verschillende functies voor en 
door ouderen en daarnaast adviseert hij onder meer drie 
verpleeghuizen. In zijn NBVG periode was hij betrokken 
bij de oprichting van de Nederlandse Abbeyfieldorganisa-
tie en daarin is hij nu, jaren na zijn pensionering, nog steeds 
actief. ‘Bij onze studiereis naar Londen in 1985 kwamen we 
in contact met de Abbeyfield Society. Het was voor ons een 
nieuwe manier van wonen voor alleenstaande ouderen: met 
een kleine groep in een normaal huis. Zelfstandig maar 
niet alleen en met de benodigde zorg paraat. Dat idee hebben 
we naar Nederland gehaald.’



Invoering Wet Voorzieningen gehan-
di capten (Wvg), gericht op ‘zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en ‘maximale 
participatie in de samenleving’. 
De wet regelde welke vervoers-, rol- en 
woonvoorzieningen door de gemeente 
moesten worden geregeld.

Lezersonderzoek Infobundel ouderen-
werk. Meer dan 90% leest de Info-
bundel vaak of altijd; ruim 70% leest 
het grotendeels of helemaal en bijna 
60% haalt er nieuwe informatie uit.

Artikel ‘Naar de core business van het 
ouderenwerk’ in LeefTijd. Keuze tussen 
a) het ‘sociale opbouw-scenario’ met 
vernieuwende projecten als informatie-
punten, woon- zorgvoorzieningen, 

Beleidsnota Koers en Visie, over de 
toekomst van de NBVG en vijf nieuw-
benoemde beleidsterreinen. ‘De NBVG 
zal instellingen bijstaan om nieuwe 
vormen van dienstverlening te ontwik-
kelen. Een ingrijpende beleidswijziging! 
De nieuwe beleidsterreinen betreffen 
woon/zorg-beleid, Eénloket-functie, 
Preventie - veiligheid en gezondheid, 
voorlichting en vrijwillige thuiszorg.’

voorlichting voor achterstandsgroepen 
en ouderenadvies. En b) het ‘directe 
dienstverleningscenario’ met producten 
als maaltijdvoorziening, vervoer, dag-    
opvang, alarmering en meer bewegen.

Naamswijziging: de Noord-Brabantse 
Vereniging van Stichtingen Gekoör-
dineerd Bejaardenwerk (NBVG) heet 
voortaan BVWO: Brabantse Vereniging 
van instellingen voor Welzijn Ouderen.
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We weten allemaal dat er de komende jaren 
sprake zal zijn van een enorme vergrijzing. 
Maar hoe zien de Brabantse statistieken er 
precies uit? De komende decennia groeit 
het aantal 65-plussers met ruim 300.000 
mensen, van 395.000 in 2011 tot ongeveer 
700.000 in 2040. Dat is een groei van bijna 
80%. Na 2040, als de vergrijzing over haar 
hoogtepunt heen is, loopt het aantal 
65-plussers weer wat terug. Tegelijkertijd 
zullen in diezelfde periode de leeftijds-
groepen van 0-19- en van 20-64-jarigen 
(de potentiële beroepsbevolking) juist sterk 
in aantal afnemen.

Wanneer de leeftijdsdiagrammen van 1980, 
2010 en 2040 met elkaar worden vergele-
ken, springt de vergrijzing er meteen uit. 
In 2011 was 16% van de Brabantse bevol-
king 65 jaar of ouder. De komende decen-
nia, wanneer de naoorlogse geboortegolf 
deze leeftijd bereikt, zal het percentage 
65-plussers sterk oplopen, met in 2040 het 
hoogtepunt op bijna 28%.

In 2008 kwam de prognose van het totaal 
aantal Brabanders nog 50.000 lager uit dan 
in 2011. Dat komt vooral door de toegeno-
men levensverwachting. De hoogste leef-
tijdsgroepen groeien het sterkst. Eind jaren 
’40 zullen er ruim 410.000 75-plussers zijn. 
Dat zijn er 2,5 keer zoveel als de 165.000 
van 2011. Hier tekent zich de ‘dubbele ver-
grijzing’ af: er komen meer ouderen bij, die 

bovendien steeds langer leven. Ook al blij-
ven zij tot op hogere leeftijd actief en fit, 
door de gestegen levensverwachting blijft 
de ouderenwerker hard nodig.

Bron
Provincie Noord-Brabant: 
De bevolkings- en woningbehoefteprognose 
Noord-Brabant, actualisering 2011.

De ouderenwerker blijft hard nodig
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Onze vrijwilliger legt ook contact met het sociaal netwerk 
van de oudere, kijkt of maaltijdenservice nuttig is, signa-
leert op eenzaamheid of andere zaken… Of regelt iets in 
vervoer als blijkt dat die oudere wel naar de gym wil, maar 
er niet op eigen kracht kan komen. Misschien kunnen de 
zorgprofessionals al die dingen ook wel, maar ze hebben er 
geen tijd voor. En het zit ook niet in de systematiek van de 
zorgwerker. Nog een bijkomend voordeel: onze ouderen-
werkers en vooral de vrijwilligers werken heel laagdrempe-
lig. De drempel van de ouderenadviseur is vele malen lager 
dan die van het gemeentelijke zorgloket. Alle partijen in 
zorg en welzijn in Dongen kunnen daarmee hun voordeel 
doen.’

Vrijwilligers als kapitaal
Welzijn is geen zorg. Maar beide werkvelden hebben wel 
degelijk met elkaar te maken. ‘Zeker als je praat over wel-
zijn voor ouderen’, zegt Colinda. ‘Nu de budgetten in de 
zorg aanzienlijk krapper worden, wil ik de toegevoegde 
waarde van welzijn scherper zichtbaar maken. In Dongen 
zijn we in gesprek over mogelijke inzet van welzijn bij de 

Gekeken naar de huisvesting is SWO Dongen helemaal opgeslokt 
door de zorg. Coördinator Colinda Blous heeft samen met haar 
collega’s kantoor in het hoofdgebouw van Dongepark, een forse 
zorglocatie van zorgaanbieder Volckaert. ‘In de beeldvorming 
zijn wij zorg’, zegt Colinda. ‘Maar dit klopt niet. Welzijn heeft 
te maken met je hele leven. Zorg gaat over gezondheid. Het ligt 
in elkaars verlengde, maar het zijn twee verschillende dingen. 
Wij trachten de beeldvorming te nuanceren: wél samenwerken, 
maar niet 100 procent tegen de zorg aankruipen. SWO Dongen 
heeft een eigen identiteit en die mag zichtbaar zijn en blijven. 
Aspecten van die identiteit zijn: wij zijn flexibel en hebben de 
tijd. Onze ouderenadviseurs en vrijwilligers hoeven niet op in-
dicatie te werken, zoals in de zorg. Dat betekent dat we vrijer 
zijn. Neem bijvoorbeeld ons aanbod alarmering. Dat zou naar 
de zorg kunnen gaan. Maar dan heb je niet de extra’s die wij 
bieden. Bij onze intake komt er een gespecialiseerde vrijwilliger 
die breder kijkt dan strikt naar de alarmeringsvraag. 

dagopvang voor ouderen (met dementie). Misschien kunnen 
wij - met onze vrijwilligers - het gat dichten van wat de zorg 
met professionals niet meer kan bieden. Dit is echter nog 
volop aftasten: wat kan onze rol zijn, hoe zien de zorgaan-
bieders en ook de gemeente dit en ontstaat er in gesprek 
over en weer ruimte voor creativiteit en out of the box op-
lossingen? Ik zie wel samenwerkingsmogelijkheden waar-
bij onze vrijwilligers de (zorg)professionals kunnen aan-
vullen. Via die vrijwilligers hebben of krijgen de ouderen 
in de dagopvang gemakkelijk toegang tot een breder net-
werk van activiteiten en services. Denk aan ondersteuning 
bij (belasting)administratie, maaltijdenservice, bewegings-
activiteiten, onze eetpunten of zomerworkshops. En is mantel-
zorgondersteuning nodig, dan fungeren we als schakel naar 
Stichting Richting die dit verzorgt. Als je het zo bekijkt, zijn 
onze vrijwilligers ons “kapitaal”. Via hen blijven we in contact 
met heel veel ouderen in de gemeente Dongen. Dat is type-
rend voor het welzijnswerk. En precies dát wil ik beter 
zichtbaar maken. Zodat ook onze maatschappelijke (zorg)
partners in de gemeente daarvan vaker gebruik maken.’
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Colinda Blous

Wij kunnen het gat dichten

Colinda Blous is sinds 1 september 2013 
werkzaam als coördinator bij SWO 
Dongen. Daarvoor werkte zij op de 

marketingafdeling van een schoenen-
fabrikant. Tevens was (en is) Colinda 

jarenlang actief als vrijwilliger (bestuurs-
lid) van De Stormvogels; een scouting-
groep voor kinderen en jongeren met 

een verstandelijke en/of fysieke 
beperking. 

Colinda: ‘Mijn commerciële 
marketingkennis, maar ook mijn 

ervaring in het werken met vrijwilligers 
zet ik graag in bij SWO Dongen.’

Sociaal werk is een vak
SWO Dongen



Jos van der Lans geeft in zijn boek Er op af! Het welzijns-
werk in de jaren negentig het stempel No-nonsense. Er 
zijn parallellen te trekken met de huidige tijd. De decen-
tralisatiebeweging die we heden ten dage op het terrein 
van de zorg zien, voltrok zich in de jaren negentig al voor 
het welzijnswerk. De gemeenten werden verantwoordelijk, 
en zij plaatsten zich op afstand van de burger. Marktwer-
king, vraaggestuurd werken, schaalvergroting en presta-
tieafspraken deden hun intrede. Organisaties werden steeds 
groter en vormden een bureaucratische wereld van proto-

collen en registratiesystemen. Ouderenwerkers moesten 
zich voegen naar het nieuwe adagium dat al te veel be-
trokkenheid fout was. ‘Achter de voordeur’ werd verboden 
gebied voor de professional, want je bemoeide je niet 
ongevraagd met ouderen. Uit het verhaal van Ank Schra-
vendeel en Egbert Stellinga blijkt tussen de regels door dat 
deze nieuwe houding de ouderenwerkers niet paste en dat 
ze zoekende waren naar manieren om hun werksoort over-
eind te houden.

Fase

1945 - 1965

1965 - 1985

1985 - 2002

2002 -

Tijdperk van

Wederopbouw

Emancipatie

No-nonsense markt

Herontdekking 
van de leefwereld

Kenmerken

Bevoogding

Identificatie

Distantie

Betrokken
professionaliteit

Betrekking
professional - burgers

Er bovenop

Er naast

Er vandaan

Er op af

ben. Je moet ze de mogelijke alternatieven laten zien, laten 
ervaren. Dat leerden we eens te meer op een excursie met 
een groep Chinezen. We bezochten een verzorgingshuis, waar 
ze bij voorbaat huiverig voor waren. Maar hun mond viel 
open: “Het stinkt hier niet!” Ik hoor het ze nog zeggen. Het 
was een wederzijdse eyeopener. Zij hadden vanuit China het 
idee dat een verzorgingshuis een soort gevangenis was, met 
een vaste dagindeling zonder eigen spulletjes. Wij realiseer-
den ons pas ter plekke het ware effect van dit soort percepties.’

Esbeek
Egbert Stellinga sluit zich aan bij de stelling dat je ouderen  
zelf moet laten bepalen hoe ze willen wonen en hoe ze hun 
zorg en welzijn willen regelen. Hij zet zich tegenwoordig in 
zijn woonplaats Esbeek actief in voor de coöperatie. Die is 
sinds de start in 2007 zo succesvol dat er tegenwoordig zelfs 
een Engelstalig informatiefilmpje over circuleert. ‘In de 
coöperatie willen we niets bedenken voor anderen. Ze moe-
ten het zelf bedenken. We hebben bij aanvang een bus met 
alle oudsten uit het dorp rondgeleid langs voorzieningen 
door de hele provincie. Aan het eind van de dag hebben we 
ze gevraagd: “Wat heb je gezien? En hoe wil jij het voor je-
zelf geregeld hebben?” Het percentage ouderen dat in de 
eigen woning wil blijven wonen en uiteindelijk sterven, 
stijgt hier nog steeds. Dat komt deels door de huiskamer 
van de coöperatie. Die heeft zo’n belangrijke functie. De 
ouderen zien het tegenwoordig echt als hun eigen huiska-
mer. In het begin kwamen ze nog wel eens met vragen zoals 
of ze er een feestje mochten geven. Dat vinden ze nu heel 

gewoon. Ze weten nu dat ze zelf bepalen hoe het program-
ma eruit ziet. Zo kwam een van de dorpsgenoten met het 
idee voor liederenavonden. Die blijken een groot succes en 
trekken liefhebbers uit de wijde regio.’ 

Noaberschap
Egbert vindt het niet moeilijk om het succes te verklaren. 
‘Het is ontstaan vanuit de cultuur van noaberschap. We zagen 
jonge mensen wegtrekken uit het dorp en voorzieningen 
verdwenen. Vanuit die noodzaak zijn we net als vroeger bij 
elkaar gaan zitten. Als een boer hier het moeilijk had, dan 
regelden ze het zelf, onderling. Dat heeft ook met onderne-
merschap te maken. We zijn nu bezig met een virtueel zorg-
huis. We proberen met digitale technologie een structuur 
te bouwen waarin mensen hun eigen regie kunnen houden 
en naar eigen inzicht zorg kunnen verkrijgen. Met ipads met 
gebruiksvriendelijke toepassingen moeten afspraken vast-
gelegd kunnen worden, zoals het medicijngebruik. Als iemand 
het medicijn niet inneemt, moet er een signaal gaan naar de 
naaste die de zorg coördineert.’

Structuur 
Over structuur gesproken; als Egbert terugblikt op zijn BVWO-
tijd, dan ziet hij dat ook als een belangrijk thema. ‘We hebben 
in de jaren negentig hard gewerkt aan de structuur van de 
lokale invulling van het welzijnswerk voor ouderen. In die 
tijd waren de plaatselijke directeuren de leiders van kleine 
koninkrijkjes binnen de vereniging. De besturen bestonden 
uit vrijwilligers die bijeengescharreld waren door die direc-
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Terugblik door de adviseurs

Waar het eerste decennium van de BVWO 
zich voltrok in een fase van opbouw, stonden 
de jaren negentig in het teken van verande-
rende subsidiëring en schaalgrootte en een 
heroriëntering op de positie. Dat bracht on-
zekerheid met zich mee, maar dat deed niets 
af aan de energie die Ank Schravendeel en 
Egbert Stellinga in het werk stopten. ‘We heb-
ben de lidinstellingen kansen aangereikt om 
hun bestaansrecht veilig te stellen.’

De jaren negentig
Ank Schravendeel en Egbert Stellinga 

Vernieuwende projecten en de inbreng van de ouderen voorop

De geschiedenis van het sociaal werk

Zij hadden vanuit 
China het idee dat 
een verzorgingshuis 
een soort 
gevangenis was.

Ank Schravendeel woont al jaren niet meer in Noord-Brabant, 
en ook de herinneringen moeten van ver komen. Maar als 
de stroom eenmaal op gang is, vertelt ze uitgebreid over 
vernieuwende projecten en de drietrapsgewijze uitvoering 
ervan. ‘Op het landelijke niveau deden ze het denkwerk, 
zoals bij instellingen als het toenmalige Nederlands Insti-
tuut voor Zorg en Welzijn1. Het NIZW had bijvoorbeeld een 
project met voorlichtingsmateriaal voor allochtone ouderen. 
Vanuit de BVWO vroegen we middelen aan bij de provincie 
om het lokaal te testen en verbeteren. De provincie werkte 
graag mee aan dit soort constructies om proeftuinen te creë-
ren, want zo konden ze hun voortrekkersrol oppakken.’

Chinezen
De allochtonen vormden een nieuwe doelgroep. Ank: ‘De blik 
van de lidinstellingen verruimde. Door dit thema kwamen 
het welzijnswerk voor ouderen in contact met ketenpartners. 
Je moet bedenken, het was de tijd van emancipatie en inte-
gratie van allochtonen, de tijd van het ideaal van de multi-
culturele samenleving. Het was een leerzame tijd; als je van 
ouderen wilt horen wat ze nodig hebben, dan moet je meer 
doen dan ze uitnodigen om te vertellen wat ze nodig heb-

1  Het NIZW is sinds 2007 onderverdeeld in drie nieuwe ken-
nisinstituten die de activiteiten op het terrein van zorg, jeugd 
en maatschappelijke inzet ondersteunen: respectievelijk Vilans, 
het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.
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Terugblik door de adviseurs

Op sommige plekken 
was het zo’n puinhoop 
dat bestuursleden 
letterlijk in tranen bij 
me kwamen.

teuren. Die vrijwilligers hadden een ondergeschikte positie. 
Daar wilden we als BVWO verandering in brengen, we wilden 
de vrijwilligers meer zeggenschap geven. Daar hadden de 
directeuren soms wel moeite mee. In de praktijk kwam het 
er dan op neer dat de directeur de dienst uit bleef maken. Het 
besef dat je strategisch moest gaan handelen om overeind te 
blijven in de arena, drong niet door. Het bleef bij de geijkte 
activiteiten als tafeltje dekje. Maar daarbij ontbrak de echte 
betrokkenheid van de ouderen zelf. Op sommige plekken was 
het zo’n puinhoop dat bestuursleden letterlijk in tranen bij me 
kwamen.’

Belangenbehartiging
Ank herkent de kwestie van de ingewikkelde verhouding tus-
sen lokale directeuren en hun vrijwillige besturen. ‘En ook 
binnen de BVWO zelf speelden dat soort discussies. Wij had-
den in die tijd een voortvarende voorzitter: Tiny Aerts. Ik 
vond het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen op een zorg-
vuldige manier in te voeren, zonder voorbij te gaan aan hoe 
vrijwilligers zich inzetten. Samen met de voorzitter ben ik 
daarom op ronde gegaan door alle zeven regio’s. Dat bleek 
een goede koppeling.’ 
De BVWO werd tegen het einde van de jaren negentig gekort 
in de ondersteuningsuren (van 3,6 fte naar 1,2 fte), waardoor 
zij de ondersteuning aan individuele lidinstellingen moest 
terugbrengen. De adviseurs verlegden hun aandacht daarom 
steeds meer van lokaal en regionaal naar het provinciale 
bestuur en naar provinciaal werkende organisaties. Ze be-
hartigden daar in zoveel mogelijk settings de sectorbelangen. 
Tegelijkertijd werden de verschillen tussen de lidinstellingen 
steeds groter, als gevolg van schaalvergroting en het opgaan 
in brede welzijnsinstellingen.

Afregelen
Als Ank terugblikt op haar BVWO-tijd, denkt ze ook aan wat 
ze zelf omschrijft als ‘de machteloosheid van de werksoort. 
Want eigenlijk was niet duidelijk wat en wie het coördine-
rende ouderenwerk precies coördineerde. Ouderenwerkers 
hadden een heel goed beeld van de vragen en behoeften van 
ouderen. Maar ze hadden te weinig macht bij de instellingen 
die het uit zouden moeten voeren, zoals thuiszorginstellin-
gen. Ze konden het niet afgeregeld krijgen.’ Ank sluit af met  
een voorbeeld. ‘Als je kijkt naar de overgang van het zieken-
huis naar de thuissituatie. Ziekenhuizen hadden er geen be-
lang bij dat patiënten thuis goede zorg kregen, dus regelden 
ze dat niet. Als het ouderenwerk daar scherper op in had 
gezet en dat beter had kunnen afstemmen met de thuiszorg, 
had dat veel geld gescheeld.’

In 1981 begon ik, net klaar met de academie, bij de Stichting 
Welzijn Ouderen in Zeist. Op de eerste maandag in augus-
tus meldde ik mij. Diezelfde dag kreeg ik te horen dat een 
aantal collega’s een week later op excursie zou gaan naar 
West-Vlaanderen in België. Men had voor de zekerheid voor 
mij ook een plaats gereserveerd.

België was buitenland. Dat bleek al bij de ontvangst door de 
schout van de stad waar we verbleven. Om negen uur  
’s ochtends zou je koffie en gebak verwachten, maar wij 
hadden de keuze uit een whisky, een Franse cognac en nog 
zes of zeven andere stevig alcoholhoudende drankjes. 
Bij het drankje kregen we een uitvoerige uitleg over het oude-
renbeleid in België. Men gaf toe dat België op een aantal 
terreinen achter liep in vergelijking met anderen landen, 
maar dat was bewust. Zo kon men de ervaringen en evalu-
aties van elders afwachten en het goede van de diverse pro-
jecten overnemen en op de juiste wijze invoeren. Dan leek 
het toch weer of men voorop liep. Maar met sommige din-
gen liep men echt voorop. 
We bezochten ouderencentra, aanleunwoningen, kangoeroe-
woningen en projecten ‘wonen met zorg’. We bezochten ook 
een centrum (let wel, het was 1981) in Lorainingen waar de 
scheiding van wonen en zorg al was doorgevoerd. Gezonde 
burgers namen daar hun intrek in een appartement en ble-
ven daar wonen, ongeacht de vormen van zorg en/of ver-
pleging die ze nodig hadden. De directie gaf aan dat de 
zorgzwaarte per afdeling gemiddeld niet hoger lag dan in 

een regulier verzorgingshuis in Nederland. Dit kwam door 
een goed plaatsingsbeleid. 

Onze Belgische buschauffeur ging overal mee naar binnen 
en het was hem duidelijk geworden dat wij iets te maken 
hadden met ouderenwerk. Hij vroeg ons of wij, na al die 
georganiseerde projecten, een voorbeeld van echt zelfinitia-
tief van ouderen wilden zien. Wij stemden in en even later 
kringelden we met onze touringcar door smalle straatjes in 
een nieuwe wijk van een dorp. De chauffeur verzocht ons 
naar links te kijken. We zagen niks bijzonders: huizen en 
een rij garageboxen. Een van de garageboxen stond open. 
En daar bleek het om te gaan. 
We zagen twee tafels en een paar oude leunstoelen bij een 
tv die aan stond. Aan de tafels zaten oude mannen te kaar-
ten, de flessen bier stonden op tafel. De ruimte werd ver-
licht met een ‘peertje’ direct aan de draad en in de hoek 
stond een elektrische straalkachel voor als het koud werd. 
Ieder had een sleutel en men kwam en ging wanneer men 
wilde. Niks beroepskrachten, niks huisregels, niks dure 
ruimte, geen subsidie. Gewoon een stel mannen die voor 
een paar francs per maand een garagebox huurden om 
daar hun kaartje te leggen en tv te kijken. De mannen waren 
bijzonder gelukkig met hun ruimte. Daar konden ze doen 
en laten wat ze wilden. 
Een van de mannen aan tafel hoorde onze bus en keek op. 
De chauffeur zwaaide naar zijn vader die net als de rest van 
de mannen wel oud was, maar nog lang niet gek. 

Egi Pellemans

EL OUD MAAR NIET GEK WEL OUD MAAR NIET GEK WEL OUD MA

Gewoon in een garagebox 

Uit InterActief nr. 1, 2002



Welzijn ouderen landelijk gedefinieerd: 
‘Welzijnswerk voor ouderen ondersteunt 
en versterkt het vermogen van ouderen 
om zelf sturing te blijven geven aan hun 
leven. Kernfuncties: maatschappelijke 
activering, sociale preventie, persoons-
gerichte begeleiding en hulpverlening.’

De BVWO neemt met BOZ en een 
aantal leden het initiatief om te komen 
tot een databank ouderenhuisvesting.

Start markering herontdekking van de 
leefwereld en ‘er op af!’ Een roep om 
minder managementcontrole, minder 
bureaucratie. Ouderenwerkers komen 
weer achter de voordeur; de leefwereld 
van de ouderen is hun werkterrein. 

De ‘Notitie in het kader van het proces 
naar strategische positionering van 
instellingen voor Welzijn Ouderen’ 
verschijnt. Het bleek geen eenvoudige 
zoektocht, want voorafgaand aan de 
notitie waren al de nodige onderzoekende 
activiteiten uitgevoerd. Een ‘theoretische 
onderlegger’ moest geschreven, twee 
strategische conferenties werden belegd 
en diverse workshops gehouden naar 
aanleiding van die strategische 
conferenties.

Viering van het 25-jarig jubileum van 
de NBVG/BVWO. Vooral het vooruit 
kijken stond centraal. Niet onlogisch, 
gezien de discussies over de invoering 
van de Wmo en de betekenis daarvan 
voor de sector.

De eerste InterActief verscheen, 
voorheen infobundel Ouderenwerk. 
Een greep uit de artikelen in dat jaar: 
‘Ouderen keten op de elektrische fiets’, 
‘De vaste ouderenadviseur op complex-
niveau’, ‘Knip op de deur is nog geen 
veiligheid’ en ‘Vermaatschappelijking: 
het thema voor het nieuwe decennium’.

Invoering van het relatiebeheer BVWO. 
De adviseurs bezochten minimaal een 
maal per jaar alle lidinstellingen om 
informatie te geven, maar vooral ook 
om hun vragen op te halen. 
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De financiering van het welzijnswerk voor 
ouderen is sinds de oprichting van de BVWO 
in 1979 uit wisselende bronnen gekomen. 
Tot eind jaren tachtig verkregen de lokale 
welzijnsinstellingen hun financiering recht-
streeks van het ministerie. De illustere Mar-
ga Klompé was in de decennia voorafgaand 
aan de BVWO-tijd een belangrijke wegbe-
reider voor de Algemene Bijstandswet (1965). 
Van 1952 tot 1965 was er een eigen minis-
terie van Maatschappelijk Werk, dat in 1965 
omgedoopt werd tot het ministerie van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
(CRM). In 1982 werd het ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) 
opgericht en sinds 1994 valt het beleids-
terrein welzijn ouderen onder het toen ge-
vormde het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.

Provincie
Met de Welzijnswet van 1987 maakte Minis-
ter Elco Brinkman een einde aan de Haag-

Financiering Welzijn Ouderen sinds de jaren tachtig

se welzijnssubsidieregelingen en gaf hij de 
regie in handen van de gemeenten. Door 
deze decentralisatie verdwenen de grotere 
kaders en kwam de lokale invulling steeds 
meer centraal te staan. De provincie kreeg 
de verantwoordelijkheid voor de steunfunc-
ties. Ze had en heeft een intermediaire func-
tie tussen enerzijds het rijk en anderzijds 
gemeenten en (uitvoerend) welzijnswerk. 
De provincie ontwikkelde beleid dat qua 
thematiek goed aansloot bij de rijkspriori-
teiten, en in de uitwerking sterk regionaal 
was ingekleurd. Bij nieuw landelijk beleid 
en landelijke projecten vervulde de provin-
cie ook de rol van doorgeefluik. Via de BVWO 
financierde de provincie lokale uitvoering 
in de vorm van bijvoorbeeld pilots. De pro-
vincie kon op die manier invulling geven 
aan de voortrekkersol die ze ambieerde.

Eigen verantwoordelijkheid
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) uit 2007, is de volgende stap in de 

decentralisatie. Het in de jaren negentig in 
zwang geraakte marktdenken kreeg door 
de komst van de Wmo ook een sterk impuls. 
Het oude aanbodgestuurde subsidieregime 
moest plaats maken voor het op markt-
werking gebaseerde ‘vraagsturing’. De ge-
meente transformeerde van een subsidie-
verstrekker naar een inkooppartij die de 
werken aanbesteedt. Daarbij wenst zij een 
zo’n hoog mogelijke kwaliteit voor een zo 
laag mogelijke prijs. 
Met de huidige economische crisis als aan-
jager trekt de overheid zich onder het mom 
van ‘eigen verantwoordelijkheid’ steeds ver-
der terug uit het sociale domein. Daarmee 
wordt de financiering van het welzijnswerk 
voor ouderen steeds moeilijker. Het welzijns-
werk richt zich op andere financieringsbron-
nen, zoals vermogensfondsen, het bedrijfs-
leven en Europese fondsen. Om die bron-
nen effectief aan te kunnen boren, ontstaan 
her en der platforms en andere vormen van 
kennisdeling. 

Bronnen:
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=42
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/organisatie/geschiedenis%5B2%5D
http://www.zorgwelzijn.nl/Welzijnswerk/Nieuws/2013/11/Welzijn-kan-leren-over-nieuwe-financiering-1403925W/?cmpid=NLC%7Czorg
           welzijn%7C2013-11-07%7C’Welzijn_kan_leren_over_nieuwe_financiering’
http://www.mogroep.nl/actueel/nieuws/2678-ondernemen-in-welzijn-alternatieve-geldbronnen-en-financiering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Maatschappelijk_werk
M. Knegtel en R. de Vroomen, Hoofdstukken uit de geschiedenis van het gecoördineerd ouderenwerk. Tilburg 1995.



bij de persoonlijke verzorging van de zieke en had er moei-
te mee dat diens kleding niet altijd schoon was. Maar het 
echtpaar had er geen probleem mee en er was geen sprake 
van bedreiging van de gezondheid, overlast of wat dan ook. 
De vraag of je ervoor kiest om vieze kleding nog een dag te 
dragen… dat is een welzijnsvraag. We zijn erover in ge-
sprek gegaan met de zorgprofessionals. Aan onze kant is er 
meer ruimte voor breder kijken en de vraag achter de vraag. 
De zorgsector is wel bezig met een inhaalslag en in die zin 
ervaar ik ook wel concurrentie vanuit de zorgwereld. Het 
liefst bespreek ik dit openlijk met zorgaanbieders in onze 
regio. Als je elkaars expertise scherp ziet en ook elkaars or-
ganisatorische belang, dan is er goed samen te werken. Maar 
afstemmen is noodzakelijk. En ook breder durven kijken. 
In Drunen en Vlijmen, bij twee praktijken, doen wij mee aan 
het huisartsenoverleg. De mensen van de thuiszorg zitten 
ook aan de gesprekstafel. 
Vanuit dit overleg voeren we regelmatig familiegesprekken 
(met mantelzorgers), soms met de huisarts erbij en soms ook 
met de thuiszorg.

‘Welzijn gaat over je dagelijks doen en laten. In die zin begint en 
eindigt alles met welzijn. Zorg is belangrijk. Maar het is maar een 
klein stukje van het leven van mensen. Natuurlijk, bij oudere 
mensen, of bij mensen die ziek zijn, omvat zorg een groter deel 
van het leven. Maar dan nog… De zorg komt erbij en is in prin-
cipe tijdelijk. Welzijn is er altijd, iedere dag van je leven.’ Zo 
beantwoordt directeur Linda van Geffen van Modus maatschap-
pelijke ondersteuning de vraag of welzijnswerk misschien wel 
zorg is of wordt. 

Meer ruimte 
De kracht van de welzijnswerkers en vrijwilligers van Modus zit 
‘m in de ruimte die zij kunnen geven aan het eigen verhaal van 
mensen. ‘Laatst trof ik daarvan een mooi voorbeeld’, aldus Lin-
da, ‘de thuiszorgorganisatie meldde een situatie bij een stel thuis 
waarvan de een chronisch ziek is. De thuiszorgmedewerker hielp 

De kracht van lokaal
Modus heeft nog geen strategische keuzes gemaakt voor 
2015 en verder. In gesprek met de gemeente en netwerk-
partners wil Linda de kracht van welzijn benadrukken. ‘En 
dat is toch het lokaal werken. In de buurt of in het dorp 
moet het gebeuren. Wij weten hoe het daar werkt. Die ex-
pertise is simpelweg nodig. Zeker als er dadelijk minder 
betaalde zorg komt. Modus heeft ruim 150 vrijwilligers en 
samen met deze mensen kunnen we ondersteuning organi-
seren. Op de plek waar de vragers en de ondersteuners/vrij-
willigers zelf wonen. Dat is een groot goed. Vrij recent heb-
ben wij de boodschappendienst overgenomen van de thuis-
zorg. We zien twee dingen: op de eerste plaats stimuleren 
we mensen om hun eigen netwerk in te zetten. Als je dat 
expliciet blijft vragen, dan doen mensen dat ook. Op de 
tweede plaats zijn onze vrijwilligers getraind op het maken 
van contact met de mensen die gebruikmaken van de bood-
schappendienst. Even praten en waar het kan, samen die 
boodschap doen. Want het gaat niet enkel om dat halfje bruin. 
Het gaat om welzijn.’
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Linda van Geffen

Alles begint en eindigt
met welzijn

Linda van Geffen is directeur van 
Modus in de gemeente Heusden. 
Maatschappelijke ondersteuning 

bekt lekker, vindt Linda van Geffen 
en dat is veel waard in de 

huidige tijd. Overigens bestaat er 
geen enkele twijfel bij Modus dat 
maatschappelijke ondersteuning 

valt onder de noemer welzijn.

Sociaal werk is een vak
Modus



Onderzoek naar het imago van de 
BVWO. Enkele citaten: ‘We moeten ons 
niet te pletter vergaderen. De BVWO is 
vooral bezig met de eigen verenigings-
structuur.’ ‘De BVWO moet denktank 
zijn, inspiratiebron en oplosser van de 
vraag: hoe pak je het aan?

Start van het meerjarig project ‘Brabant 
niet meer eenzaam’ met een jaarconferen-
tie die vanaf dat moment ook op 
niet-leden was gericht en een jaarpublica-
tie die geheel aan dit thema was gewijd, 
in samenwerking met landelijke partners 
als LESI, Movisie en Vilans.

Jaarpublicatie ‘De opdracht van welzijn’. 
In het licht van Welzijn Nieuwe Stijl, 
transities, krimpende budgetten en een 
groeiende groep kwetsbaren, stonden 
gemeenten, maar ook de sector welzijn 
voor een nieuwe opgave. 

De laatste InterActief, met aandacht voor: 
‘Hoe Wmo-proof is welzijn ouderen?’, 
‘BOZ gaat fuseren’, ‘BVWO in beweging’ 
en ‘Wmo Steunpunt Brabant’.

Het Brabants Ondersteuningsinstituut 
Zorg (BOZ) gaat op in Zet. Samen met 
het Brabants Centrum voor Gehandicap-
tenbeleid (POG) en Prisma Brabant ging 
BOZ samen verder als Centrum voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling met de 
naam Zet.

Het thema eenzaamheid bleef centraal 
staan. Bij de jaarpublicatie ‘Maatwerk bij 
de aanpak van eenzaamheid’ waren niet 
alleen landelijke partners betrokken, 
maar werd ook landelijk ‘gescoord’. Het 
was de eerste publicatie waarin een 
verband werd gelegd tussen types van 
eenzaamheid en de toepasbaarheid van 
interventies voor bepaalde types van 
eenzaamheid.

Jaarpublicatie ‘Kwaliteit en inspiratie’, 
over nut en noodzaak van kwaliteitsbe-
leid bij de lidinstellingen.

Jaarpublicatie ‘Gazelle-denken of 
strategisch samenwerken: that’s the 
question’. Wat betekent het marktdenken 
voor de sector. Kiest de sector voor 
samenwerken of concurreren? En kies 
je bij schaalvergroting voor regionaal/
categoriaal of lokaal/breed welzijn?

De laatste jaarpublicatie. In samenwerking 
met LESI, Movisie en Coalitie Erbij schrijft 
Ilse van Dongen (al die jaren betrokken 
bij de jaarpublicaties) ‘De lokale aanpak 
van eenzaamheid’ over de noodzaak om 
bij de aanpak van eenzaamheid samen te 
werken, maar ook over de  succes- en 
faalfactoren bij deze samenwerking.

Ontbinding BVWO. Slotbijeenkomst 
op 12 december, met de presentatie van 
deze allerlaatste InterActief.
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Eenzaamheid is een groeiend probleem in 
onze samenleving. Gelukkig is er steeds meer 
kennis over (typen) eenzaamheid, signale-
ringsmethoden en werkzame interventies. 
Steeds duidelijker wordt ook dat de aanpak 
van eenzaamheid vraagt om samenwerking. 
Professionals en vrijwilligers van vele maat-
schappelijke organisaties komen in aanraking 
met eenzame burgers. Een lokale aanpak 
waarbij formele en informele organisaties 
elkaar opzoeken, uitwisselen en gezamenlijk 
actie ondernemen, lijkt het meest effectief. 
Maar hoe doe je dat? Waar begin je, welke 
opties zijn er en wat zijn succes- en faal-
factoren? De BVWO publiceert in samen-
werking met LESI, Movisie en Coalitie Er-
bij de uitgave De lokale aanpak van een-
zaamheid. 

De uitgave - die vanaf 12 december 2013 
beschikbaar is - wil een inspiratiebron zijn 
voor iedereen die lokaal aan de slag gaat of 
wil gaan met een gezamenlijke aanpak van 
eenzaamheid. Benut deze publicatie als mid-
del om met elkaar in gesprek te raken. En 
maak daarbij gebruik van de ervaringen van 
anderen die ook op dit thema de samen-
werking hebben gezocht. 

De publicatie is te downloaden op de web-
sites van Movisie, Coalitie Erbij en Zet, of aan 
te vragen via een e-mail aan: 
info@wijzijnzet.nl

Voor de BVWO is deze publicatie een afronding 
van het project Brabant niet meer eenzaam. 
De aftrap voor Brabant niet meer eenzaam 
vond plaats tijdens de jaarconferentie 2010 
van de BVWO. Tijdens die conferentie werd 
ook de BVWO-jaarpublicatie Eenzaamheid 
gepresenteerd. Deze publicatie gaf een over-
zicht van wetenschappelijke inzichten en ach-
tergronden bij het thema eenzaamheid. Ook 
bevatte de publicatie een introductie op het 

project Brabant niet meer eenzaam. In die 
jaarpublicatie kwam als belangrijke vraag 
naar voren: welke interventie leidt tot resul-
taat bij welk type van eenzaamheid? In de 
jaarpublicatie van 2012, Maatwerk bij de 
aanpak van eenzaamheid, is geprobeerd een 
antwoord te formuleren op die vraag. Met De 
lokale aanpak van eenzaamheid, de jaarpu-
blicatie uitgave 2013, sluiten we de BVWO-
cyclus over eenzaamheid af.

BVWO Jaarpublicatie 2013

De lokale aanpak van eenzaamheid



Digitalisering en Wmo
Behalve dat het lastig was de band met de leden aan te halen 
vanwege de wisselende gezichten, speelde er in die tijd ook 
iets fundamentelers. Het begin van de eeuw was  immers de 
tijd van de grote doorbraak van internet. Monique: ‘Je ziet 
dat terug in de veranderende manier van communiceren. 
Informatieoverdracht werd steeds gemakkelijker. De leden 
hadden de BVWO daarvoor niet meer zo nodig, ze konden 
het ook halen bij de opkomende landelijke instellingen als 
Vilans en Movisie.’ Egi benadrukt dat de BVWO toch ook 
een voortrekkersrol vervulde in de digitalisering. ‘In 2001 
hadden wij al een site voor lidinstellingen, waarop ze aan ken-
nisdelen konden doen. Dat werd pas jaren later gemeengoed.’
Er bestond altijd al een grote diversiteit binnen de instellin-
gen voor welzijn ouderen. Dit werd veroorzaakt door ver-
schillen in lokale en regionale situaties, zoals welke andere 
welzijnsaanbieders er zijn, welke rol de gemeente toebedeelt 
aan het ouderenwerk, het eigen bestuur en - zeer belangrijk - 
de persoonlijkheid van de kartrekkende functionaris. De aan-
kondiging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
rond 2005, scherpte de tegenstellingen aan. Egi: ‘Een aantal 
instellingen was ervan overtuigd dat de komst van de Wmo 
niet of nauwelijks van invloed zou zijn en ging op dezelfde 
manier door. Bijvoorbeeld met pure dienstverlening als 
alarmering en maaltijdvoorzieningen. Maar er waren ook 
instellingen die het als een kans zagen. Zij anticipeerden op 

Egi schetst de dynamiek uit de periode van zijn aantreden. 
‘De BVWO betrad de 21ste eeuw vanuit een fase die erg 
gericht was op de provincie. Wij probeerden daar de belan-
gen te behartigen van de sector. We wilden de positie van 
het welzijnswerk voor ouderen veilig stellen. Daartoe zat 
de BVWO in allerlei overleggroepen. Maar rond de eeuw-
wisseling gaf de provincie inhoud aan het motto ‘niet denken 
maar doen’ door een scala aan provinciale werkgroepen op 
te heffen. Daardoor, en natuurlijk ook doordat de BVWO 
minder tijd te besteden had gekregen, was de afstand tot de 
leden te groot geworden. Wij wilden terug naar de leden en 
ingaan op wat zij nodig hadden. Dat vormde de rode draad.’
Het teruggaan naar de leden bleek geen eenvoudige opgave. 
Monique: ‘Het was de tijd van de gemeentelijke herindelingen. 
Daarmee gepaard ging een heel aantal fusies van leden, soms 
naar regionale instellingen ouderenwerk, soms naar lokale 
brede welzijnsinstellingen. Of het ouderenwerk sloot aan 
bij de thuiszorg of een woningcorporatie.’ Waar de BVWO 
rond de eeuwwisseling nog zo’n honderd leden telde, daalde 
dat aantal door de fusies naar dertig anno 2013. Zowel be-
stuurlijk als ambtelijk kregen Monique en Egi te maken met 
een aanhoudende reeks ‘personele wisselingen’ bij de lidin-
stellingen. Egi: ‘We bezochten elk lid elk jaar voor een relatie-
gesprek. Maar ik had soms het gevoel dat we steeds opnieuw 
kennismakingsrondes deden.’ 

de Wmo om hun positie veilig te stellen, bijvoorbeeld door 
met nieuwe diensten te komen, of in te zetten op de ont-
wikkeling en afstemming met de andere aanbieders.’ 

Aanbodvernieuwing
Egi vertelt over de zoektocht van de BVWO naar passend 
aanbod. ‘Doordat de leden alsmaar meer van elkaar gingen 
verschillen, werd het steeds lastiger ons aanbod op hen af te 
stemmen. We zagen dat de grote instellingen als gevolg van de 
fusies een dusdanige omvang kregen, dat ze de diensten van 
de BVWO zelf in huis hadden. En de kleinste instellingen 
gaven vaak aan dat de tijdsdruk bij hen zo groot was, dat zij 
geen mogelijkheid zagen om van het aanbod van de BVWO 
gebruik te maken. Het waren met name de middelgrote in-
stellingen die de diensten afnamen. Uit onze behoeften pei-
lingen onder de leden bleek steeds weer dat ze elkaar wilden 
ontmoeten en netwerkmogelijkheden zochten. De leden had-
den ook behoefte aan actuele en inhoudelijke informatie 
over nieuwe methodieken, en dan vooral over hoe ze die in 
de praktijk konden brengen. De BVWO heeft daarop inge-
speeld met netwerkbijeenkomsten in combinatie met inhou-
delijke en methodische informatie. Daarnaast hebben we 
een helpdeskfunctie en een aanbod van gerichte trainingen 
en cursussen ontwikkeld. Hoewel we dus vraaggericht werk-
ten, nam de animo steeds verder af.’ 
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Terugblik door de adviseurs

Monique Janssen en Egi Pellemans bestierden 
de BVWO in de laatste fase, vanaf het begin 
van deze eeuw. Janssen zette in 2008 een punt 
achter het werk voor de vereniging, Pellemans 
bleef tot het einde actief. Het duo kende el-
kaar al sinds de jaren negentig, toen ze elkaar 
geregeld tegenkwamen in het werkveld. ‘Onze 
tijd was een tijd van verzakelijking, van onder-
nemerschap, positionering.’

Het laatste decennium
Egi Pellemans en Monique Janssen

De tijd van de Wmo en Ondernemen

Ik had soms het gevoel 
dat we steeds opnieuw 
kennismakingsrondes 
deden.

Fase

1945 - 1965

1965 - 1985

1985 - 2002

2002 -

Tijdperk van

Wederopbouw

Emancipatie

No-nonsense markt

Herontdekking 
van de leefwereld

Kenmerken

Bevoogding

Identificatie

Distantie

Betrokken
professionaliteit

Betrekking
professional - burgers

Er bovenop

Er naast

Er vandaan

Er op af

Jos van der Lans herkent vanaf 2002 een nieuwe beweging 
die hij kwalificeert als Er op af ! Bij burgers groeide de 
ergernis over tientallen langs elkaar heen werkende in-
stanties en bureaucratische omgangsvormen. De profes-
sionals beseften dat veel sociale problemen niet opgelost 
worden zonder hun actieve bemoeienis. Zo werd huis-
bezoek langzaamaan weer normaal. Het verschil met de 
paternalistische jaren vijftig en zestig is echter dat de 
burgers achter de voordeur en de professionals die aan-
kloppen niet meer hetzelfde zijn. De mondiger burger 
begrijpt dat hij uiteindelijk zelf verantwoordelijk is en de 

professional weet dat hij kan sturen, trekken en sleuren, 
maar nooit dicteren. Ouderenwerkers die de Er op af! aan-
pak omarmen, willen minder managementcontrole, min-
der bureaucratie. Ze zien de leefwereld van de ouderen 
als hun werkkamer. Vanuit dat perspectief lijkt de afstand 
tot de Brabantse Vereniging voor Welzijninstellingen Oude-
ren ineens heel groot. En als je ingebed bent in een brede 
welzijnsinstelling, met alle expertise in huis, waar heb je 
de BVWO dan eigenlijk nog voor nodig? Zo bezien valt 
de Er op Af! aanpak te duiden als een van de ontwikkelin-
gen die het einde van de BVWO inleidden.

De geschiedenis van het sociaal werk
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Terugblik door de adviseurs

Wapenfeiten
Eén van de redenen om de Wmo in het leven te roepen was 
om de toenemende kosten die met de vergrijzing gepaard 
gaan, te beperken. Met de komst van de Wmo deden ook de 
aanbestedingen hun intrede binnen het ouderenwerk. Mo-
nique: ‘De instellingen moesten mee in de verzakelijking; 
kostprijsberekening, outcome contracten, strikte verant-
woording van de bestedingen. Dat was van invloed op hoe 
mensen in het werk stonden. Tot die tijd werkten mensen 
puur vanuit hun sociale betrokkenheid. Als je hart bij de 
burger ligt, dan ligt je hart bij de klant. Daar werk je voor. 
Betrokkenheid en zakelijkheid gaan moeilijk samen. De 
BVWO heeft instellingen bewuster gemaakt van het belang 
van ondernemerschap. Dat kan ik gerust als wapenfeit noe-
men. We hebben bijvoorbeeld workshops gegeven over hoe 
instellingen zich beter konden positioneren, om werk te ver-
krijgen en houden.’ 
Egi noemt nog een ander wapenfeit. ‘De InterActief. Door 
het blad dat vijf keer per jaar verscheen, bleven de instel-
lingen op de hoogte van elkaars doen en laten en kregen ze 
belangrijke informatie vanuit Den Haag. Het viel op meer 
dan 1500 deurmatten en was ook het visitekaartje dat wel-
zijnsinstellingen konden gebruiken in hun contacten met 
gemeenten en ketenpartners.’ Toch betreurt Egi niet dat de 
InterActief in 2006 is vervangen door een Jaarpublicatie. 
‘Die bewijst op een andere manier zijn waarde. We hebben 
bewust gekozen voor een meer thematische invalshoek. Daar-
door konden we dieper op de inhoud ingaan, uitgebreid aan-
dacht besteden aan nieuwe methodieken en voorbeelden 
laten zien van hoe die met succes in de praktijk ingepast 
werden. Eenzaamheid bijvoorbeeld, aan die publicatie heeft 
de top van de wetenschappelijke wereld meegewerkt. De 
InterActief werd alleen in Noord-Brabant verspreid, maar 
voor de Jaarpublicatie kregen we uit het hele land aanvragen. 
We zetten de Jaarpublicatie ook bewust in om sector in beeld 
te houden bij overheden en samenwerkingspartners.’ Met 
gepaste trots, maar vooral met berusting sluit Egi af: ‘We 
hebben daarmee als BVWO onze voortrekkersrol voor het 
ouderenwerk bewezen. We hebben belangrijke thema’s kun-
nen agenderen. Toch jammer dat dat verdwijnt.’

De BVWO heeft 
instellingen bewuster 
gemaakt van het 
belang van 
ondernemerschap.

Pas als je voor je zorg volledig afhankelijk van anderen wordt, 
kom je erachter wat dat met je doet. Enerzijds ben je heel 
blij dat er mensen zijn die zich voor je willen inspannen, 
anderzijds zou je niks liever willen dan dat je die mensen 
niet nodig had. In ons land is de zorg wel van een hoog 
niveau, maar lang niet altijd logisch georganiseerd. Zo kan 
het gebeuren dat mevrouw X, die behoorlijk zorgbehoevend 
is, weliswaar in een aanleunwoning van een zorgcentrum 
woont, maar voor de ADL-verzorging is aangewezen op de 
thuiszorg. Hoe dat komt, weet ze zelf niet (meer). Misschien 
heeft het met financiering te maken, misschien met een 
historisch gegroeide situatie. Hoe dan ook, de thuiszorg 
moet komen om mevrouw naar het toilet te helpen, voor 
het klaarmaken van de maaltijd en voor het in en uit bed 
helpen en wassen van mevrouw. Die thuiszorgwerkers zijn 
steeds verschillende mensen, die telkens slechts korte tijd 
in huis zijn. Een andere werkneemster van de thuiszorg 
komt een maal per week voor het huishoudelijk werk. Die 
laatste thuiszorgmedewerkster is in tijd het langst in huis 
en heeft een goed contact met mevrouw. Maar als mevrouw, 
tijdens de aanwezigheid van de huishoudelijk medewerkster, 
hoge nood krijgt, mag deze medewerkster niets ondernemen. 
Als ze dat wel zou doen, zou ze grote problemen krijgen 

met haar werkgever. Ze moet dus handenwringend toezien 
dat haar cliënte naar het toilet wil en maar hopen dat er 
snel een collega komt om mevrouw daarbij te assisteren. 
Wat de huishoudelijk medewerkster wel zou mogen doen, 
is naar de buren lopen en daar vragen of iemand mevrouw 
naar het toilet wil helpen. Want iedere willekeurige burger 
mag zijn naaste helpen als dat nodig is. Behalve dan die huis-
houdelijk thuiszorgmedewerkster. 
Iets soortgelijks is er aan de hand als de huishoudelijk mede-
werkster bij een andere vaste klant komt en daar ontdekt 
dat die klant oogdruppels moet hebben na een operatie. De 
huishoudelijk medewerkster is niet bevoegd om die te geven 
en dus moet er, voor een klusje van enkele seconden, een auto 
komen voorrijden met een thuiszorg-collega die daartoe wel 
bevoegd is. Maar als toevallig de postbode binnenkomt voor 
zijn dagelijkse kop koffie en als die aanbiedt de ogen van de 
mevrouw te druppelen, is daar geen enkel bezwaar tegen. 
Burgers onderling moeten elkaar immers van dienst zijn? 
Behaleven dan de huishoudelijk medewerkster. Dat kan alle-
maal veel menselijker en efficiënter. Benieuwd of de Wmo 
verandering brengt in de soms wel extreem doorgeschoten 
uitingen van Kwaliteitszorg.

Jeannet van Ganzewinkel ✝

EL OUD MAAR NIET GEK WEL OUD MAAR NIET GEK WEL OUD MA

Doorgeschoten zorg
Uit InterActief nr. 3, 2006



Regelarme zorg
SWO Drimmelen werkt momenteel intensief samen met een 
aantal zorgaanbieders in de regio. Mede omdat de gemeente 
Drimmelen een experiment Regelarme Zorg is begonnen. 
Zorgaanbieders, SWO Drimmelen en andere maatschappe-
lijke partners willen de route naar en van zorg zo kort en zo 
eenvoudig mogelijk maken. ‘Op de eerste plaats willen we een 
lokaal netwerk waar zorg- en welzijnsaanbieders op dezelfde 
methodische wijze gaan werken bij de behandeling van een 
zorgvraag’, aldus Peter. ‘Waar een burger ook aanklopt, hij 
is altijd op de “juiste” plek. Naar zorg toe, of juist weer zonder 
zorg zelf verder. Die eenvoud vereist dat we met elkaar anders 
gaan kijken naar zorg: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving/
mantelzorger, wat kan een vrijwilliger doen en wat moet echt 
door de zorgprofessionals gedaan worden? In dit lijstje van 
vragen zie je heel duidelijk dat zorg en welzijn elkaar nodig 
hebben. Maar ook twee echt verschillende werkvelden zijn. 
Het welzijnswerk staat in een cirkel om de burger heen. Eigen-
lijk altijd. De zorg komt erbij als het nodig is.’ 

SWO staat in Drimmelen voor stichting welzijn en ondersteu-
ning, en dat is niet voor niks. ‘Traditioneel richten we ons op de 
doelgroep ouderen’, zegt Peter Franken, ‘en die doelgroep blijft 
ook. Maar niet meer alléén maar ouderen. Onze focus ligt bij 
alle kwetsbare burgers in ons werkgebied. Onze core business 
wil ik omschrijven als: creëren van gemeenschapszin, waarbij 
we de kwetsbare burgers ondersteunen. Onze ruim 200 vrijwil-
ligers spelen een essentiële rol; ze zijn ons sociale kapitaal en 
onmisbaar. Eigenlijk werken wij al een behoorlijke tijd volgens 
het gedachtengoed van de Wmo. We deden dat het liefst low 
profile. Maar in 2014 en 2015 willen we goed zichtbaar zijn, 
voor onze klanten en misschien nog wel meer voor de lokale 
partners in zorg en welzijn. Onze plek in de keten van maat-
schappelijke organisaties, waaronder een aantal zorgaanbieders, 
is wat mij betreft onbetwist. Onze professionals en vrijwilligers 
komen bij tal van burgers achter de voordeur en hebben een 
belangrijke signalerende rol, onder meer via het preventief huis-
bezoek. Gelukkig ziet ook de gemeente wat we kunnen en wat 
we meebrengen. Dit najaar werd duidelijk dat de gemeente de 
aanbesteding van de functie huishoudelijke hulp gunt aan SWO 
Drimmelen. Daar zijn we erg blij mee. Het betekent dat we bij 
ruim 250 huishoudens over de vloer komen, vroeg kunnen signa-
leren en in een aantal situaties erger kunnen voorkomen. Voor mij 
behoort dit tot onze core business. En door de gunning onder-
steunt de gemeente die visie.’

In de kijker
SWO Drimmelen heeft zich met enkele eigen projecten stra-
tegisch in de kijker gespeeld. ‘Vooruitlopend op de Wmo en 
ook wel de transitie AWBZ hebben we een pilot vrijwilligers-
informatiepunt (VIP) en Sociaal Makelaarschap gedaan’, zegt 
Peter. ‘In het VIP leiden we mensen toe naar zinvol en pas-
send vrijwilligerswerk. Niet alleen de traditionele groep vijf-
tigers, maar ook mensen met een arbeidshandicap, studenten 
en straks ook mensen in de bijstand die zich via vrijwilligers-
werk blijven inzetten voor de samenleving. In de pilot sociaal 
makelaarschap hebben we geëxperimenteerd met het toelei-
den van mensen met beperkte mogelijkheden, bijvoorbeeld 
door NAH of een verstandelijke beperking, naar zinvolle 
dagbesteding en/of we zetten ter ondersteuning vrijwilli-
gers bij hen in. Dit is best complex en vergt goed opgeleide 
professionals en vrijwilligers. Maar het maakt opnieuw 
duidelijk waar wij voor willen gaan: welzijnswerk dat men-
sen een steun in de rug en ook een duwtje geeft. Want soms 
gaat meedoen in de samenleving niet vanzelf. Beide pilots 
zijn overigens omarmd door de gemeenteraad van Drim-
melen. We kunnen voort en mogen zelfs uitbreiden!’
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Peter Franken

Wij creëren 
gemeenschapszin

Peter Franken werkt sinds tweeënhalf 
jaar als directeur bij SWO Drimmelen. 

Peter is actief aan de slag gegaan 
met het aanscherpen van de producten 

en diensten van de SWO en een 
hernieuwde positionering, waarbij 

er volop geïnvesteerd wordt in 
samenwerking met maatschappelijke 

partners in de kleine kernen van de 
gemeente Drimmelen.

Sociaal werk is een vak
SWO Drimmelen



‘Natuurlijk blijft Zet zich inzetten voor de ouderen’, steekt 
Ginette van wal. ‘Kijk maar eens naar de context van de 
dubbele vergrijzing en de ontgroening. Het is van groot be-
lang dat er maatregelen komen om het leefklimaat aantrek-
kelijk te houden, voor zowel jong als oud.’

Clusters
Het werk van Zet is onderverdeeld in drie cluster: participatie, 
versterking van het leef- en vestigingsklimaat en vitale samen-
leving. Daarbinnen richt Zet zich met een aantal projecten 
en programma’s specifiek op de ondersteuning van ouderen. 
Ginette: ‘We werken bijvoorbeeld aan een groot programma 
onder de noemer “dementievriendelijke gemeenten”. We pro-
beren in zoveel mogelijk gemeenten de aandacht voor het 
omgaan met dementie te vergroten, we willen een zo goed 
mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met dementie en 
hun naasten. Toegankelijkheid is ook al jaren een belangrijk 
thema voor ons. Niet alleen de fysieke toegankelijkheid, 
maar ook de sociale. Ook via het programma zorginno vatie 
ondersteunen wij ouderen en het ouderenwerk.’ 

Haarvaten
Bij het onderwerp zorginnovatie komt de grote kracht van 
Zet exemplarisch tot uitdrukking. ‘Wij hebben als grote 
troef dat we in de haarvaten van de samenleving zitten. Wij 
kunnen daardoor heel goed zaken signaleren, oppakken en 
opschalen naar bovenlokaal en bovenregionaal. Wij bepa-
len de thema’s niet, de casuïstiek komt van onderaf. Wij 
zien dan dat bepaalde thema’s op verschillende plaatsen 
actueel zijn en dat kunnen we vervolgens agenderen.’

Financiering 
Dat klinkt mooi, om thema’s op de agenda te zetten. Maar hoe 
zit het met de financiering, die in deze tijd niet zonder meer 
van de provincie komt? Ginette: ‘We boren alternatieve finan-
cieringsbronnen aan. Wij zijn heel goed in staat om partijen 
aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld bij grote infrastructuur 
projecten. Als er in het contract bij het aanleggen van een weg 
een component maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
opgenomen, kan Zet dat uitvoeren door burgerbetrokkenheid 
te organiseren. Door die betrokkenheid kan de weg aange-
legd worden met minimale hinder en maximaal nut voor de 
inwoners. Zet heeft verder ook goede kennis van Europese 
fondsen. Er loopt op dit moment een aanvraagprocedure in 
samenwerking met IT bedrijven en universiteiten.’

Formule
Ze besluit enthousiast: ‘Juist door onze veelsoortige en diverse 
contacten kunnen wij de ketenregisseur zijn. Aan de ene 
kant van de keten zijn de ouderen en welzijnsinstellingen 
van groot belang om aan te geven tegen welke problemen ze 
aanlopen. Aan de andere kant zitten de technische ontwik-
kelingen van bijvoorbeeld domotica om langer zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. De kracht van dat soort technische 
ontwikkelingen komt pas tot uitdrukking als de techniek 
goed geïmplementeerd wordt, en als er voldoende draagvlak 
voor gecreëerd wordt.’ Ze wijst op de formule op het white-
bord in haar werkkamer: “Innovatie = kennis x implemen-
tatie” staat er in grote letters. ‘Zet is goed in het stuk van de 
implementatie. Wij kunnen ontwikkelkracht bundelen en 
draagvlak creëren.’ 
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Innovatie = 
kennis x implementatie

Tot 2006 ondersteunde BOZ de BVWO. Na de fusie tot Zet nam Zet die taak als vanzelf over. Verdwijnt 
met het opheffen van de BVWO de ondersteuning van het ouderenwerk in Noord-Brabant? Of heeft 
Zet de ouderen en het ouderenwerk nog steeds veel te bieden? Die vragen leggen we voor aan Ginette 
Veensma, sinds voorjaar 2013 directeur-bestuurder bij Zet.

De ondersteuning van het ouderenwerk na 2013

Natuurlijk 
blijft Zet zich 
inzetten voor 
de ouderen.
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