
         

 

  

MANIFEST ZORG 
Wij hebben grote zorgen over de eenzijdige visie van het college van B&W in Middelburg om de 
grote tekorten in de zorg aan te pakken. Wij roepen hierbij op om trouw te blijven aan de 
Walcherse visie op het sociaal domein van november 2018, die een jaar geleden werd aangenomen 
met brede steun van de Middelburgse gemeenteraad. En om op basis van onderstaande 
uitgangspunten te komen tot een weloverwogen aanpak van de tekorten in de zorg. 
 

1. Elke inwoner van Middelburg die hulp en ondersteuning nodig heeft, krijgt die ook. 
Hulpverlening en ondersteuning gaan over hulpvragen. Stel de hulpvraag centraal, wees kritisch over 
het aanbod, maar blijf de menselijke maat houden.  
Niet het systeem staat centraal, maar de kwaliteit van de zorg. Daarbij geldt ook:  Individuele ‘beste’ 
zorg is de vijand van ‘goede’ zorg voor de gehele bevolking.  
 

2. Voorkomen is beter dan… Samen in de wijk, op school en op het werk 
Zoek inwoners en hun informatie in de wijk, gebruik deze om samen met inwoners waar dat kan 
vroegtijdig interventies te doen. Voorkom zo dat situaties uit de hand lopen. Geen wijkteam vol 
hulpverleners, maar een spin in het web van de wijk.  

 

3. Groot denken (gedegen, verdiepende analyses zijn de basis) – klein doen (kleine 

initiatieven stimuleren). 

Alleen op basis van gedegen informatie en een goede analyse van wat daar achter ligt, kom 

je verder. Interventies op te grofmazige informatie baseren, levert grote risico’s op. 

Bijvoorbeeld het Utrechts model: interventies dicht bij huis, bij monitoring en sturing niet 

alleen op de cijfers afgaan, maar analyseren wat er achter de cijfers ligt. (bron: VNG 

Magazine 25 oktober 2019). 

Zorg voor kwartaalrapportages die een betrouwbaar beeld geven van wat er gaande is in de 

zorg, deze omvatten tenminste: hoeveel gehonoreerde en niet gehonoreerde zorgaanvragen 

per categorie, omgang met midden- en hoogrisico casussen, besteding van de beschikbare 

budgetten en bijbehorende risico-analyses. 

 

4. Goede voorbeelden vermenigvuldigen 

Tabadila is bijvoorbeeld een voorziening die is voortgekomen uit de Molukse gemeenschap. 

Toegankelijk voor iedereen. De organisatie krijgt een gemeentelijke subsidie en spaart geld 

uit doordat geen WMO-indicatie nodig is. 

 

  



 

5. Kwaliteit en samenwerking ‘uitvoerenden’ rondom ondersteuning vergroten 

Zorg voor samenwerkende zorgverleners op alle niveaus. Doorbreek de grenzen tussen 

onderwijs en zorg. In het onderwijs hoort geen psychische hulpverlening, in medische 

voorzieningen geen pedagogie. Reageer adequaat op vroege signalen, multidisciplinair. Een 

kritische houding op de geboden zorg blijft noodzakelijk.  

 

6. Periodieke rapportages invoeren 

Op dit moment moeten raadsleden het doen met heel weinig informatie, die ook vaak op 

verschillende plekken bij elkaar moet worden gezocht en dan als puzzelstukjes in elkaar 

moeten worden geschoven. Als de puzzelstukjes al passen.  

Via gedegen voortgangsrapportages, kan dat worden ondervangen. Breng die 

samenhangende cijfers wel in combinatie met scherpe analyses en goede stuurinformatie.  

 

7. Armoedebeleid: schulden vormen het grootste probleem in gezinnen. Geef aanpak hiervan 

voorrang, dan volgt gezondheid en opvoeding vanzelf. 

Het is bekend dat leven in armoede en schuldenproblematiek gezondheidsproblemen 

veroorzaakt en de deelname aan de samenleving vermindert. Schulden belemmeren de 

ontwikkeling van gezinnen. Sociale interactie is essentieel voor het welzijn en geluk van 

mensen. Van schulden kun je niet eten!! 

 

8. Marktwerking in de zorg tegengaan/verminderen. Subsidies in plaats van 
aanbestedingen. 
Stop de geld- en energieverslindende concurrentie in de zorg. We hebben alle hulpverleners 
broodnodig om de zorg voor de mensen op peil en beschikbaar te houden. Weg met 
managers die de markt regelen, we moeten mensen ondersteunen. 
 

9. Innovatie verdient voortdurende aandacht. Zonder innovatie geen vernieuwing! 

Er moet ruimte blijven om te experimenteren. Stilstand is achteruitgang. 

 

10. Verminder administratieve lasten door afstemming tussen gemeentes over rapportages en 

verantwoordingen van zorgaanbieders.  

Voorbeeld van onnodige administratieve lastenverzwaring: in Middelburg moeten 

zorgaanbieders per maand gaan factureren en in Vlissingen moeten zorgaanbieders dat per 4 

weken gaan doen. 
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