
 

 

Maatschappelijke Zorg in perspectief 

1. Preventie 

2. Individu 

3. Context 

4. Collectieve voorzieningen en 
voorwaarden 



De zorgladder 

Nulde lijn: generieke zorg en begeleiding (mantelzorg, 

sociale netwerken, community care) 

Eerste lijn: generieke zorg en begeleiding (huisartsen, paramedici, 

maatschappelijk werk, wijkverpleging) 

Tweede lijn: specialistische zorg en begeleiding (GGZ, ziekenhuizen, 

intramurale V&V, VG: opvang en wonen) 



De zorgcarrière 



Preventie en eigen kracht: programmatische 
uitvoering (Preventiekubus) 
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Maatschappelijke Zorg in perspectief 

Individu: wat zou een antwoord kunnen zijn? 

1. Een pilletje? 

2. Een ‘mannetje’? 

3. Eigen kracht? 

4. Een collectieve voorziening? (van Rijn , 25042013) 

5. Sociaal contact? 

 

 



Maar wat is ‘Welzijn’ ? 

 

Welbevinden    

     lekker in je vel  

  hoofd op orde-lijf op orde 

 kwaliteit van het bestaan  

      geluksbeleving 

 

 



Oplossing 1 :  versterken individueel Mentaal Vermogen 



 

 



Interventies: 

 

• Komt een man bij de dokter…. 

 



 

 
Maatschappelijke Zorg in perspectief 

Sociale Context: mensen moeten voor elkaar gaan zorgen 

1. Hoe krijgen we mensen zo ver?  

2. Waarom willen wij een ‘mannetje’? 

3. Is Sociale Cohesie een kansrijke oplossingsrichting? 

 



Hoe krijgen we mensen zo ver? 
(Triade van Poiesz. Zorggedrag stimuleren en faciliteren) 

motivatie: structureel 
beïnvloeden met een 
interventie programma 
(preventiekubus) 



Capaciteit + gelegenheid 
Voorbeeld van vrijwillige zorg: burenhulp 
 



Praktisch middel 



Maar er komt toch wel een ‘mannetje’ ? 



Maar kunnen we het wel zelf? 
We willen een mannetje! 
Verschuivende paradigma’s? 
 

 

QOL ipv DBC? 
Bestuursrechtelijke logica: De zorgwet van 1953 

Bedrijfseconomische logica: Zorg leveren is € 

Beroeps(ethische) logica: Ik moet helpen ! 

Patiënt- of Burgerlogica? 



 

  
Want voor alles is er ‘een mannetje’ 

Ruilhandel is (dus) nodig:  

 waarde bezorgen en waarde collecteren 

Individualisering als drijfveer voor Maatschappelijke Zorg? 

Roep om tegenprestatie uitkeringsgerechtigden? 

‘Sociale Cohesie bestaat niet’ 



Het gaat om sociaal gedrag (samenleving) en 
zelfredzaamheid (individu): 

1. Sociale interventies: individu (zelfredzaamheid en 
Mentaal Vermogen)  

2. Sociale interventies: collectief (motivatie en 
‘kunnen’ op twee manieren) 

3. Sociale infrastructuur (Voorwaardelijk voor 
verleiding en ontmoeting) 

Maatschappelijke Zorg 



Sociale infrastructuur en collectieve voorzieningen 

 

Waar hebben we het over? Wat is daar nog van over? 

 

Bibliotheek, Zwembad, Sportvereniging, 
Buurthuis…(brede) School, Gemeentehuis 



Sociale infrastructuur vroeger: 

 



Sociale infrastructuur nu:  
Kennen we elkaar nog? 



Sociale Infrastructuur straks? 
Sociale verkeerspleinen in de wijk 

 



Collectieve voorziening: 
 Maatschappelijke Zorg 

+ 
Versterken individueel Mentaal Vermogen 

 
Het gaat erom dat we individu en samenleving 
Motiveren en Toerusten  
(Prudent gedragsmanagement) 

Visie ! 



Dank U! 
Discussie ? 



Verschuivingen in de zorg 

• Toename van zorg/ ondersteuningsvragen aan 
de samenleving. Tijd voor een nieuwe 
zorglogica ? 



MAAR: De verhouding zorgconsumptie en  arbeidsmarkt maakt 
het ons niet makkelijk 

2015 !! 

2025 !! 



Meer werken  
+ 

Zorgen 
 

= 



Zorg in de samenleving:  
Sociale Spagaat 

   



2. onwelbevinden/ongelukkigheid = 
verlies aan gezondheid = ongelukkiger  
  
 

 

Ongezondheid neemt toe 
Medisch curatief perspectief 

Sociaal agogisch perspectief  



Bron: GHC de Roerdomp, Nieuwegein 

Notie: Gezondheid en welbevinden onder druk,  
comorbiditeit chronische ziekten en psychosociale problematiek. 
De onzichtbare zieken ? 



 

• Belle Jan 

 



Wie helpt ? 



Vraag nu is: HOE? 

 

 

 
 

 

 

 

Visie ? 



Wat zegt de wet? 

We willen/moeten zorgvragen in de samenleving 
opvangen.  

 

 

 
 

Kernbegrippen: sociale samenhang, maatschappelijke 
participatie, zelfredzaamheid, leefbaarheid 

Participatie Compensatie 



Da’s leuk gezegd, maar waar is het Evidence Beest? 



 

 



Niet evidence based, wel 
theoretische bases 
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Conclusie  

• Van claimbeoordeling naar QOL 

• Van zorgrecht naar arrangement 

• Verbinden van deskundigheden tgv wonen 
met welzijn en zorg 



Positieve relaties 



VRAGEN? 


