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De	  zoektocht	  naar	  de	  IXELF-‐factor,	  ook	  digitaal	  
Bij	  de	  zoektocht	  naar	  de	  IXELF-‐factor	  conform	  ons	  projectplan	  uit	  mei	  2013	  (zie	  tevens	  ons	  jaarverslag	  
SEchEng	  Geluk	  Dichtbij	  2013)	  krijgen	  we	  steeds	  meer	  inzicht	  in	  de	  complexiteit	  van	  informaEe	  en	  kennis	  in	  
en	  rondom	  het	  sociaal	  domein.	  	  Het	  houden	  van	  inzicht,	  overzicht	  en	  up-‐to-‐date	  informaEe	  is	  voor	  de	  
professional	  schier	  onmogelijk.	  Laat	  staan	  voor	  die	  kwetsbare	  burger	  die	  zelf	  de	  regie	  wil	  voeren	  op	  het	  
eigen	  leven	  en	  de	  eigen	  digitale	  informaEe	  betreffende	  zijn	  of	  haar	  hulpvragen	  aan	  de	  samenleving.	  Geluk	  
dichtbij	  als	  moPo,	  brengt	  ons	  in	  verlegenheid	  indien	  we	  niet	  ook	  digitaal	  daadwerkelijk	  op	  zoek	  gaan	  naar	  
de	  IXELF-‐factor.	  En	  die	  IXELF-‐factor	  is	  in	  het	  digitale	  landschap	  niet	  eenvoudig	  te	  vinden.	  Tal	  van	  apps,	  e-‐
health	  en	  soRware	  pakkePen,	  startpagina’s	  en	  vergelijkingssites	  trachten	  door	  het	  woud	  van	  regelingen,	  
informaEe	  en	  vooral	  ondersteuning	  de	  burger	  wegwijs	  te	  maken	  binnen	  het	  sociaal	  domein.	  	  

Daarnaast	  trachten	  gemeente,	  zorgverzekeraars	  maar	  ook	  zorgorganisaEes	  en	  ministeries	  op	  heel	  veel	  
verschillende	  manieren	  aantallen	  en	  gegevens	  te	  vinden	  over	  de	  gewenste	  ondersteuning	  die	  het	  regie	  op	  
eigen	  leven	  mogelijk	  maakt.	  De	  prakEjk	  is	  vele	  malen	  weerbarsEger	  dan	  kwanEtaEeve	  gegevens	  ons	  doen	  
geloven,	  waardoor	  soms	  het	  idee	  ontstaat	  dat	  ”het	  systeem”	  los	  is	  geraakt	  van	  de	  prakEjk	  van	  alle	  dag.	  	  

Met	  onze	  zoektocht	  naar	  de	  IXELF-‐factor	  willen	  we	  niet	  alleen	  een	  wetenschappelijke	  bijdrage	  leveren,	  een	  
competenEeprofiel	  van	  een	  IXELF-‐coach	  en	  een	  overdraagbare	  opleiding,	  nee,	  wij	  zijn	  inmiddels	  van	  mening	  
dat	  we	  alleen	  overdraagbaar	  kunnen	  zijn	  als	  we	  ook	  digitaal	  mee	  ontwikkelen.	  Uiteraard	  moet	  daarbij	  de	  
kwetsbare	  burger	  centraal	  staan.	  Sterker	  nog	  hij/zij	  moet	  eigenaar	  zijn	  en	  blijven	  over	  alle	  gegevens	  die	  hij/
zij	  beschikbaar	  stelt.	  	  

In	  deze	  haalbaarheidsstudie	  geven	  wij	  onze	  zoektocht	  naar	  een	  digitaal	  IXELF-‐plaZorm.	  De	  studie	  is	  als	  volgt	  
opgebouwd:	  

1. Waarom	  een	  IXELF-‐plaZorm?	  
2. Waaraan	  moet	  een	  IXELF-‐plaZorm	  voldoen?	  
3. Op	  welke	  wijze	  kan	  het	  IXELF-‐plaZorm	  zelfstandig	  financierbaar	  en	  overdraagbaar	  zijn?	  
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Bijlage	  

1.	   Inleiding	  	  
De	  IXELF-‐factor	  is	  dat	  gedrag	  van	  die	  ene	  hulpverlener,	  welzijnswerker,	  vrijwilliger,	  begeleider	  etc.	  die	  
daadwerkelijk	  het	  verschil	  maakt.	  Het	  moment	  waarop	  iemand	  met	  een	  probleem,	  hulpvraag	  in	  staat	  is	  om	  
het	  geluk	  dichterbij	  te	  ervaren.	  Iedereen	  kent	  wel	  een	  voorbeeld	  van	  iemand	  die	  op	  een	  bijzondere	  wijze	  
echt	  verschil	  maakt.	  Dat	  noemen	  we	  de	  IXELF-‐factor.	  Kernwoorden	  hiervoor	  zijn	  wat	  ons	  betreR:	  	  

● Leven	  en	  geluk	  centraal	  (en	  niet	  de	  zorg	  of	  hulp)	  
● Ik	  en	  de	  ander	  (gezin,	  zorg,	  samenleving)	  
● Gezin/	  ik	  aan	  zet	  (niet	  de	  hulpverlener)	  
● AcEverend,	  krachEg,	  trots,	  menslievend	  

Kennis	  speelt	  een	  cruciale	  rol	  bij	  het	  ondersteunen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  ondersteuning	  en	  het	  sEmuleren	  
van	  innovaEe	  binnen	  het	  sociaal	  domein.	  Ter	  ondersteuning	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  coaches	  met	  de	  IXELF-‐
factor,	  het	  bijbehorende	  competenEeprofiel	  en	  de	  opleiding,	  wil	  het	  projecPeam	  een	  haalbaarheidsstudie	  
doen	  naar	  een	  te	  ontwikkelen	  digitaal	  plaZorm.	  Om	  zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  wenselijkheid	  van	  dit	  plaZorm	  
bekijken	  we	  eerst	  wat	  het	  huidige	  aanbod	  is	  vanuit	  de	  markt	  (zorg	  en	  overheid)	  waarmee	  IXELF	  deze	  
ondersteuning	  kan	  leveren.	  Vanuit	  deze	  inventarisaEe	  bekijken	  we	  welke	  ontwikkelingen	  eraan	  komen	  en	  
wat	  dan	  nog	  ontbreekt.	  We	  lePen	  daarin	  op	  de	  bruikbaarheid,	  wenselijkheid	  en	  financierbaarheid	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  dergelijk	  plaZorm	  om	  te	  komen	  tot	  een	  slotconclusie.	  

Voordat	  we	  de	  markt	  verder	  gaan	  verkennen	  is	  het	  goed	  om	  eerst	  verder	  in	  te	  zoomen	  op	  de	  achtergrond	  
van	  de	  wens	  voor	  een	  digitaal	  plaZorm.	  

1.1.	   Waarom	  een	  digitaal	  pla,orm	  ontwikkelen	  en	  implementeren?	  
IXELF	  wil	  het	  verschil	  maken.	  Van	  systeemgericht	  naar	  mensgericht	  handelen.	  Om	  dat	  te	  bewerkstelligen	  is	  
een	  omslag	  nodig	  in	  het	  denken.	  Niet	  alleen	  bij	  de	  cliënt,	  maar	  vooral	  ook	  bij	  de	  hulpverleners	  en	  
dienstverlenende	  instellingen.	  	  

IXELF	  wil	  kwaliteitsvolle	  overdraagbaarheid	  en	  verduurzaming	  van	  de	  IXELF	  factor	  binnen	  het	  sociale	  
domein	  realiseren.	  Om	  die	  omslag	  te	  bereiken	  is	  kennis-‐	  en	  leerervaring	  nodig	  bij	  de	  hulpverleners.	  Maar	  
ook	  door	  innovaEe	  via	  cocreaEe	  en	  het	  samenbrengen	  van	  kennisbronnen	  (bv.	  prakEjkgerichte	  
onderzoekers,	  prakEjkwerkers,	  beleidsactoren)	  om	  gezamenlijk	  nieuwe	  kennis	  te	  creëren.	  

1.2.	   WerkdefiniHe	  van	  een	  digitaal	  IXELF	  pla,orm	  
Allereerst	  is	  het	  van	  belang	  om	  te	  definiëren	  wat	  we	  onder	  een	  plaZorm	  verstaan.	  We	  hebben	  gekozen	  voor	  
de	  volgende	  werkdefiniEe,	  die	  indien	  nodig	  later	  nog	  kan	  worden	  aangepast.	  

Een	  digitaal	  IXELF	  plaZorm	  is	  een	  virtuele	  plek	  waar	  burgers	  en	  ondersteuners	  bij	  elkaar	  komen	  om:	  
● elkaar	  direct	  of	  indirect	  te	  helpen	  in	  het	  verwezenlijken	  van	  doelen;	  
● verwachEngen	  en	  acEviteiten	  door	  middel	  van	  het	  delen	  van	  kennis;	  
● informaEe	  en	  ideeën,	  waarmee	  zij	  bijdragen	  aan	  het	  duurzaam	  ontwikkelen	  en	  verspreiden	  van	  de	  

IXELF	  factor	  binnen	  het	  sociale	  domein.	  	  
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Het	  digitale	  plaZorm	  vergemakkelijkt	  het	  krijgen	  van	  inzicht,	  onderlinge	  communicaEe	  en	  
(groeps)samenwerking.	  

1.3.	   Uitgangspunten	  voor	  een	  digitaal	  pla,orm	  
In	  de	  beantwoording	  van	  de	  vraag	  of	  er	  een	  plaZorm	  ontwikkeld	  moet	  worden	  sluiten	  we	  graag	  aan	  bij	  de	  
prakEjk	  van	  IXELF.	  IXELF	  maakt	  gebruik	  van	  het	  model	  van	  Ken	  Wilber	  om	  de	  integrale	  prakEjk	  van	  de	  
ondersteuning	  bij	  zorg-‐,	  gezondheid-‐	  en	  geluksvragen	  te	  bekijken.	  

De	  integrale	  prak3jk	  op	  basis	  van	  de	  IXELF	  factor	  die	  terug	  moet	  komen	  in	  het	  pla>orm	  

Zie	  ook:	  Ken	  Wilber	  over	  “integral	  life	  pracEce”	  

Gezin	  centraal	  
In	  een	  digitaal	  plaZorm	  moet	  het	  gezin	  centraal	  staan.	  Sterker	  nog	  het	  gezin	  moet	  eigenaar	  zijn	  en	  blijven	  
over	  alle	  gegevens	  die	  worden	  ingevuld.	  

Rollen	  
Het	  IXELF	  plaZorm	  staat	  in	  het	  teken	  van	  verbeelden,	  verbinden,	  verankeren	  en	  verdienen.	  

● Verbeelden:	  het	  plaZorm	  draagt	  er	  nadrukkelijk	  toe	  bij	  dat	  de	  essenEe	  van	  vraaggericht	  werken	  
ondersteund	  wordt.	  Het	  maakt	  de	  wereld	  voor	  de	  cliënt	  weer	  overzichtelijk.	  Het	  plaZorm	  vanuit	  de	  
opEek	  van	  innovaHe	  

● Verbinden:	  het	  IXELF	  plaZorm	  verbindt	  de	  zorgvraag	  met	  de	  zelfredzaamheid	  van	  de	  cliënt	  en	  
formele	  en	  informele	  hulpverleners:	  de	  rol	  van	  het	  plaZorm	  vanuit	  de	  opEek	  van	  verduurzaming	  

● Verankeren:	  het	  plaZorm	  is	  een	  hulpmiddel	  om	  de	  IXELF	  prakEjk	  uit	  te	  bouwen.	  Nieuwe	  
iniEaEefnemers	  kunnen	  een	  professioneel	  vertrekpunt	  inrichten	  en	  andere	  spelers	  daarbij	  
betrekken.	  Dit	  is	  de	  rol	  van	  het	  plaZorm	  vanuit	  de	  opEek	  van	  opschaling	  

● Verdienen:	  het	  plaZorm	  draagt	  bij	  aan	  het	  in	  prakEjk	  brengen	  van	  nieuwe	  financieringsmodellen	  
voor	  de	  publieke	  spelers	  en	  nieuwe	  verdienmodellen	  voor	  de	  ondernemende	  spelers	  in	  de	  
langdurige	  zorg.	  Dit	  de	  rol	  van	  het	  plaZorm	  vanuit	  de	  opEek	  van	  financiering	  	  

Vormgeving	  
De	  ‘look	  en	  feel’	  moet	  aansluiten	  bij	  de	  IXELF	  factor.	  Het	  plaZorm	  moet	  acEverend,	  trots	  en	  toegankelijk	  
zijn.	  	  

Geen	  doel	  op	  zich	  
Een	  digitaal	  plaZorm	  helpt	  mensen	  die	  de	  IXELF	  factor	  willen	  laten	  werken	  toegang	  te	  krijgen	  tot	  de	  
hulpmiddelen	  om	  dit	  mogelijk	  te	  maken.	  Daarbij	  moeten	  we	  niet	  vergeten	  dat	  het	  primair	  gaat	  om	  het	  tot	  
expressie	  laten	  komen	  van	  een	  grondhouding	  (de	  IXELF	  factor)	  die	  bij	  veel	  mensen	  wel	  aanwezig	  is	  maar	  die	  
door	  zorg	  en	  welzijn	  te	  veel	  te	  organiseren	  rond	  producEe,	  stroomlijnen	  en	  procedures	  op	  de	  achtergrond	  is	  
geraakt.	  Een	  plaZorm	  is	  geen	  doel	  op	  zich	  en	  moet	  niet	  in	  rijtje	  van	  belemmerende	  factoren	  terecht	  komen.	  
Hulpmiddelen	  zouden	  ons	  leven	  en	  het	  realiseren	  van	  geluk	  moeten	  vergemakkelijken,	  niet	  bepalen.	  

binnen buiten

ik	  (individu,	  gezin) cliënt	  -‐	  eigen	  leven	  (essenEe) cliënt	  -‐	  hulpverlener	  (gedrag)

wij	  (collecEef) hulpverlener	  -‐	  organisaEe	  
(cultuur)

organisaEe	  -‐	  sociaal	  domein	  
(systeem)
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1.4.	   Doelgroepen	  voor	  het	  digitaal	  pla,orm	  
IXELF	  staat	  voor	  geluk	  dichtbij	  en	  stelt	  dat	  houding	  en	  gedrag	  op	  alle	  vier	  niveau’s	  dienen	  te	  worden	  
aangesproken.	  Dat	  leidt	  tot	  de	  volgende	  doelgroepen	  waar	  een	  plaZorm	  zich	  op	  moet	  gaan	  richten.	  

● gezin	  
● de	  ondersteuner	  
● de	  organisaEe	  achter	  de	  ondersteuner	  
● de	  samenleving	  (beleid	  en	  bestuur)	  

1.5.	   Gewenste	  funcHonaliteiten	  per	  doelgroep	  
Om	  in	  de	  behoeRen	  van	  de	  verschillende	  doelgroepen	  te	  kunnen	  voorzien	  zijn	  de	  volgende	  onderwerpen	  
(funcEonaliteiten)	  geïdenEficeerd.	  In	  deze	  haalbaarheidsstudie	  zal	  worden	  bekeken	  welke	  funcEonaliteit	  
ten	  minste	  in	  een	  digitaal	  IXELF	  plaZorm	  aanwezig	  moet	  zijn	  om	  zelfregie	  op	  weg	  naar	  geluk	  te	  kunnen	  
ondersteunen	  en	  transformaEe	  van	  gedrag	  binnen	  het	  sociale	  domein	  te	  sEmuleren.	  

Digitale	  funcEonaliteit	  voor	  het	  individu	  /gezin	  
● overzicht	  (sociale	  kaart)	  van	  verschillende	  instanEes	  en	  hulpverleners	  
● bijhouden	  van	  een	  persoonlijk	  dossier	  en/of	  dagboek	  
● communicaEe	  met	  hulpverleners	  

Digitale	  funcEonaliteit	  voor	  hulpverleners	  ter	  ondersteuning	  van	  het	  geluksproces	  
● toegang	  tot	  kennisbank	  (effecEeve	  methoden	  en	  prakEjken,	  richtlijnen,	  protocollen)	  
● opstellen	  en	  beheren	  van	  een	  professioneel	  dossier	  
● communicaEe	  met	  individu	  /	  gezin	  /	  sociaal	  netwerk	  
● communicaEe	  met	  andere	  hulpverleners	  

Digitale	  funcEonaliteit	  voor	  organisaEes	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  hulpverlener	  
● aanbieden	  van	  instrumentarium	  voor	  afstemming	  /	  organisaEe	  van	  	  werkzaamheden	  
● toegang	  tot	  kennisbronnen	  over	  financiering	  
● toegang	  tot	  scholingsaanbod	  

Digitale	  funcEonaliteit	  voor	  het	  maatschappelijk	  systeem,	  de	  overheid	  (publieke	  taken)	  
● toegang	  voor	  de	  burger	  tot	  de	  overheid	  (loket-‐	  en	  gidsfuncEe)	  
● aanbieden	  instrumentarium	  voor	  maatschappelijke	  parEcipaEe	  en	  zelfredzaamheid	  
● informaEe	  over	  de	  (geaggregeerde)	  gezondheids-‐	  en	  geluksvragen	  van	  lokale	  populaEe	  
● signaalfuncEe	  t.a.v.	  knelpunten	  in	  lokaal	  beleid	  en	  lokale	  regelgeving	  

Algemene	  randvoorwaarden	  
● wePelijke	  regels	  (privacy	  en	  beveiliging)	  
● koppelingen	  met	  (landelijke)	  digitale	  infrastructuur	  
● toegankelijkheid	  en	  gebruiksvriendelijkheid	  
● uitstraling	  (look	  en	  feel)	  
● beheer	  

1.6.	   Waarom	  een	  haalbaarheidsstudie?	  
Voordat	  er	  veel	  energie,	  Ejd	  en	  geld	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  digitaal	  iIXELF	  plaZorm	  wordt	  gestoken	  is	  
het	  zinvol	  om	  uit	  te	  zoeken	  of	  een	  nieuw	  op	  te	  zePen	  integraal	  geluksplaZorm	  voor	  het	  sociale	  domein	  
wenselijk	  is	  en	  of	  het	  ook	  daadwerkelijk	  met	  de	  beschikbare	  middelen	  gerealiseerd	  kan	  worden.	  
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1.7.	   Criteria	  voor	  haalbaarheid	  
Om	  een	  goede	  inscharng	  van	  de	  haalbaarheid	  te	  kunnen	  maken	  nemen	  we	  de	  volgende	  onderwerpen	  
(criteria)	  nader	  onder	  de	  loep.	  

MarktpotenHe	  
Welke	  iniEaEeven	  zijn	  er	  al	  op	  de	  markt?	  Sluiten	  die	  voldoende	  aan	  bij	  de	  vier	  kwadranten	  van	  de	  integrale	  
benadering?	  Is	  er	  ruimte	  voor	  een	  nieuw	  op	  te	  zePen	  plaZorm?	  Is	  er	  voldoende	  maatschappelijk	  draagvlak	  
voor	  een	  digitaal	  IXELF	  plaZorm?	  	  

Betaalbaarheid	  
Wat	  kost	  het	  om	  een	  nieuw	  plaZorm	  te	  ontwikkelen	  en	  te	  beheren?	  Kan	  SEchEng	  Geluk	  Dichtbij	  dit	  
opbrengen?	  Is	  er	  bereidheid	  bij	  andere	  belanghebbenden	  om	  deze	  kosten	  te	  financieren?	  
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2.	   Onderzoeksopzet	  
In	  de	  uitvoering	  van	  het	  onderzoek	  naar	  de	  haalbaarheid	  van	  een	  plaZorm	  voor	  ondersteuning	  bij	  de	  IXELF	  
factor	  gebruiken	  wij	  het	  raamwerk	  uit	  hoofdstuk	  1.	  	  

De	  integrale	  prak3jk	  op	  basis	  van	  de	  IXELF	  factor	  die	  terug	  moet	  komen	  in	  het	  pla>orm	  

2.1.	   Onderzoeksvragen	  
Deze	  haalbaarheidsstudie	  moet	  antwoord	  geven	  op	  de	  volgende	  vragen:	  

1. Welke	  ontwikkelingen	  (iniEaEeven)	  zijn	  er	  al	  op	  de	  markt?	  
a. Voor	  de	  regie	  op	  eigen	  leven	  (ik	  -‐	  binnen)	  
b. Voor	  verbetering	  van	  relaEe	  cliënt	  -‐	  hulpverlener	  (ik	  -‐	  buiten)	  
c. Voor	  het	  versterken	  van	  de	  cultuur	  hulpverlener	  -‐	  organisaEe	  (wij	  -‐	  binnen)	  
d. Voor	  verbeteren	  van	  relaEe	  tussen	  de	  organisaEe	  en	  het	  sociaal	  domein	  als	  stelsel	  (wij	  -‐	  

buiten)	  
2. Welke	  wenselijke	  ontwikkelingen	  ontbreken	  nog	  op	  de	  markt?	  
3. Welke	  potenEële	  invulling	  kan	  hieraan	  gegeven	  worden?	  

2.2.	   Onderzoeksaanpak	  
Voor	  dit	  haalbaarheidsonderzoek	  is	  uitgebreide	  deskresearch	  uitgevoerd	  en	  is	  geput	  uit	  de	  prakEjk	  van	  de	  
onderzoekers.	  Voor	  elk	  kwadrant	  van	  het	  integraal	  leven	  model	  wordt	  er	  één	  of	  meer	  relevante	  casus	  
beschreven.	  Dit	  zijn:	  

● zelfregie	  cliënt	  /	  gezin	  -‐	  Blogboek	  en	  Invis	  
● relaEe	  cliënt	  -‐	  hulpverlener	  -‐	  Zelfzorg	  Ondersteund	  en	  Pla,orm	  ExperHse	  Jeugd	  
● de	  organisaEe	  achter	  de	  ondersteuner	  -‐	  Part-‐up	  
● de	  samenleving	  (beleid	  en	  bestuur)	  -‐	  Inwonercloud	  en	  Jeugdcloud	  

Op	  basis	  van	  deze	  casus	  onderzoek	  doen	  we	  een	  analyse	  op	  de	  gewenste	  funcEonaliteiten	  om	  de	  vraag	  te	  
kunnen	  beantwoorden	  of	  een	  IXELF	  plaZorm	  gewenst	  is.	  We	  eindigen	  de	  rapportage	  met	  een	  conclusie	  en	  
aanbevelingen	  voor	  de	  invulling	  van	  de	  doelstelling.	  

binnen buiten

ik cliënt	  -‐	  eigen	  leven	  (essenEe) cliënt	  -‐	  hulpverlener	  (gedrag)

wij hulpverlener	  -‐	  organisaEe	  (cultuur) organisaEe	  -‐	  sociaal	  domein	  
(systeem)
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3.	   Bestaande	  ontwikkelingen	  

3.1.	   Regie	  op	  eigen	  leven:	  Casus	  Blogboek	  	  
Regie	  op	  eigen	  leven	  begint	  bij	  inzicht.	  Inzicht	  van	  gezondheid	  en	  hoe	  deze	  te	  verbeteren.	  In	  de	  prakEjk	  
hebben	  vooral	  de	  zorgverleners	  het	  inzicht	  in	  de	  gepercipieerde	  gezondheid	  van	  de	  paEënt.	  Door	  de	  paEënt	  
zelf	  inzicht	  te	  geven	  en	  te	  laten	  werken	  aan	  zijn	  gezondheid	  kunnen	  we	  de	  eigen	  kracht	  van	  de	  paEënt	  
vergroten.	  Hoewel	  de	  markt	  met	  aanbieders	  voor	  digitale	  dossiers,	  of	  ‘schriRjes’	  momenteel	  echt	  
doorbreekt,	  	  is	  het	  geen	  nieuw	  principe.	  Een	  van	  de	  eerste	  aanbieders	  die	  hiermee	  starPe	  is	  Blogboek	  (sinds	  
2009).	  

3.1.1	   Inleiding	  
Zingeving	  ontstaat	  als	  je	  het	  gevoel	  hebt	  ertoe	  te	  doen.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  zorg	  uit	  handen	  genomen	  
wordt	  bij	  paEënt	  of	  gezin,	  wordt	  juist	  dat	  gevoel	  weggenomen.	  Daarom	  is	  eigen	  regie	  van	  belang.	  Maar	  om	  
eigen	  regie	  meer	  te	  laten	  zijn	  dan	  een	  kreet	  en	  er	  eenvoudig	  invulling	  aan	  te	  kunnen	  geven,	  heb	  je	  een	  
middel	  als	  Blogboek	  nodig.	  Blogboek	  gaat	  nu	  nog	  om	  gezinnen	  en	  kinderen	  met	  een	  zorgvraag	  maar	  is	  
eenvoudig	  te	  transformeren	  naar	  alle	  mensen	  die	  Ejdelijk	  of	  conEnu	  hulp	  kunnen	  gebruiken.	  

Eigen	  kracht	  heeR	  iedereen	  is	  onze	  ervaring,	  maar	  kan	  ‘verstopt’	  zijn	  door	  de	  zorg	  die	  het	  volledig	  uit	  
handen	  nam.	  Het	  gaat	  bij	  Blogboek	  	  daarom	  over	  regie	  op	  het	  zorgproces,	  want	  de	  zorgprofessional	  blijR	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  inhoudelijke	  zorg.	  De	  zorgprofessional	  is	  echter	  wel	  degene	  die	  de	  paEënt	  of	  
vertegenwoordiger	  moet	  begeleiden	  om	  de	  eigen	  kracht	  te	  acEveren.	  Blogboek	  kan	  deze	  
gedragsverandering	  bij	  de	  zorgprofessional	  ondersteunen.	  Ook	  binnen	  het	  programma	  IXELF	  is	  een	  proef	  
opgezet	  met	  Blogboek.	  Een	  verslag	  hiervan	  is	  opgenomen	  in	  de	  bijlage.	  

3.1.2	   Over	  Blogboek	  
Blogboek	  is	  een	  online	  communicaEe-‐instrument	  rond	  een	  kind	  met	  een	  zorgvraag.	  De	  wePelijk	  
vertegenwoordiger	  (meestal	  de	  ouder)	  opent	  een	  Blogboek	  en	  nodigt	  het	  netwerk	  rond	  het	  kind	  uit.	  Dit	  kan	  
iedereen	  zijn:	  zorgprofessionals,	  mantelzorgers,	  familie,	  leerkrachten,	  therapeuten	  etc.	  Vervolgens	  kent	  de	  
ouder	  rechten	  aan	  de	  professional	  toe.	  Zo	  beheert	  de	  ouder	  de	  privacy	  van	  het	  kind.	  Al	  deze	  deelnemers	  
kunnen	  aan	  1	  of	  meer	  werkafspraken	  gekoppeld	  worden,	  zodat	  conEnue	  mulEdisciplinaire	  samenwerking	  
ontstaat.	  Ook	  kan	  Blogboek	  als	  gezinsdossier	  gebruikt	  worden.	  Omdat	  de	  ouder	  beheert,	  reist	  Blogboek	  
met	  het	  kind	  mee,	  informaEe	  is	  niet	  langer	  versnipperd	  over	  de	  dossiers	  van	  verschillende	  zorgverleners,	  
maar	  en	  blijR	  op	  een	  plek	  bewaard.	  

FuncEonaliteiten:	  
-‐ berichten:	  zowel	  privéberichten	  (gericht	  aan	  specifieke	  deelnemers),	  algemene	  berichten	  (voor	  

iedereen)	  en	  voortgangsberichten	  per	  doel	  of	  werkafspraak	  
-‐ algemeen	  profiel	  en	  ontwikkelingsprofiel	  (gebaseerd	  op	  het	  internaEonaal	  erkende	  

zelfredzaamheidsmodel	  ICF)	  
-‐ doelen/werkafspraken	  
-‐ meEngen:	  om	  inzage	  te	  krijgen	  in	  de	  voortgang	  of	  antwoord	  te	  krijgen	  op	  vragen.	  Bijvoorbeeld	  

medicaEe-‐effect	  volgen,	  gewicht	  monitoren,	  gedragsproblemen	  in	  kaart	  brengen	  
-‐ agenda	  
-‐ documentenopslag:	  filmpjes,	  oefeningen,	  diagnoses,	  verslagen	  etc	  
-‐ dashboard	  voor	  de	  gebruiker	  waar	  alle	  Blogboeken	  opstaan	  
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-‐ Melding	  in	  de	  mail	  bij	  verandering	  in	  Blogboek	  
-‐ helpdesk,	  feedback	  en	  ideeënbox,	  waar	  anderen	  weer	  op	  kunnen	  stemmen	  
-‐ Ejdslijn	  waar	  alle	  recente	  wijzigingen	  bij	  elkaar	  staan	  

� 	  

3.1.3	   Blogboek	  in	  de	  prakHjk	  
Door	  het	  gebruik	  van	  Blogboek	  wordt	  meer	  doelgericht	  gewerkt.	  Dubbel	  werk	  is	  nu	  inzichtelijk,	  ouders	  en	  
professionals	  zijn	  minder	  Ejd	  kwijt	  aan	  intakegesprekken	  bij	  elke	  wisseling,	  de	  professional	  kan	  direct	  aan	  de	  
slag	  met	  het	  kind.	  Ouders	  zijn	  beter	  betrokken	  bij	  de	  voortgang	  en	  communicaEe	  wordt	  efficiënter	  en	  kost	  
minder	  Ejd.	  Blogboek	  is	  ontwikkeld	  vanuit	  het	  ouderperspecEef.	  Het	  is	  beveiligd.	  

Dat	  Blogboek	  werkt	  blijkt	  uit:	  
● Blogboek	  is	  operaEoneel	  
● Omdat	  Blogboek	  vanuit	  het	  gezin	  is	  ontwikkeld,	  is	  het	  taalgebruik	  eenduidig.	  
● Blogboek	  heeR	  in	  2014	  de	  NaEonale	  Jeugdzorgprijs	  gewonnen	  van	  zowel	  vak-‐	  als	  cliëntjury	  
● In	  2009	  begonnen,	  netwerk	  in	  zorg,	  onderwijs	  en	  gemeentes	  opgebouwd	  
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● Blogboek	  doet	  mee	  aan	  de	  Inwonercloud.nl,	  Jeugdcloudappstore,	  coaliEe	  in	  Amsterdam	  van	  

gemeente/zorg/onderwijs	  die	  Blogboek	  gaat	  uitrollen,	  onderdeel	  project	  Passend	  Onderwijs	  in	  
PrakEjk	  (in	  samenwerking	  met	  oudervereniging	  Balans	  oa)	  

● Betaversie	  is	  getest	  met	  gebruikers	  en	  van	  daaruit	  verder	  ontwikkeld	  
● 3000	  gebruikers	  medio	  2015	  

3.1.4	   Bevindingen	  door	  pilots	  en	  uitrol	  
Eigen	  regie	  veronderstelt	  dat	  een	  paEënt	  zelf	  moet	  kiezen	  wat	  hij	  wil	  gebruiken.	  Echter	  om	  een	  start	  te	  
maken	  de	  eigen	  regie	  echt	  vorm	  te	  geven,	  kan	  een	  gemeente	  beter	  harde	  afspraken	  maken	  met	  zorg	  en	  
onderwijs.	  Om	  de	  regie	  vorm	  te	  geven.	  Als	  de	  paEënt	  eenmaal	  ‘empowered’	  is,	  moet	  deze	  zeker	  zelf	  kunnen	  
kiezen.	  

Uitrol	  van	  gebruik	  van	  Blogboek	  moet	  daarom	  plaatsvinden	  vanuit	  gemeente,	  zorg-‐	  of	  onderwijsinstelling.	  
Zij	  zullen	  op	  bestuurlijk	  niveau	  afspraken	  moeten	  maken	  over	  aanpak.	  Met	  de	  invoer	  van	  Blogboek	  moet	  
oog	  zijn	  voor	  de	  benodigde	  cultuurverandering	  bij	  de	  zorgprofessional	  (professional	  moet	  loslaten	  en	  
ouders	  sEmuleren).	  Van	  te	  voren	  moet	  goed	  nadacht	  worden	  over	  de	  manier	  waarop	  Blogboek	  ingezet	  gaat	  
worden,	  hoe	  wil	  je	  met	  elkaar	  communiceren	  en	  waarover	  wil	  je	  wel/niet	  communiceren.	  

De	  ervaring	  van	  Blogboek	  is	  dat	  kleine	  pilots	  niet	  goed	  werken,	  maar	  directe	  uitrol	  wel.	  Dit	  heeR	  te	  maken	  
met	  de	  noodzakelijke	  betrokkenheid	  van	  de	  professional	  en	  de	  organisaEe.	  Wel	  is	  het	  verstandig	  te	  
beginnen	  bij	  ‘early	  adopters’	  of	  mensen	  die	  enthousiast	  zijn.	  De	  tevredenheid	  van	  gebruikers	  van	  Blogboek	  
is	  zeer	  groot.	  

3.2.	  Regie	  op	  eigen	  leven:	  Casus	  Invis	  

3.2.1	   Inleiding	  
Om	  je	  weg	  te	  kunnen	  vinden	  in	  het	  sociale	  domein	  is	  er	  een	  overzicht	  van	  hulpverleners	  in	  een	  bepaalde	  
regio	  en	  hun	  aanbod	  essenEeel.	  Een	  dergelijk	  overzicht	  wordt	  ook	  wel	  een	  sociale	  kaart	  genoemd.	  Een	  
sociale	  kaart	  geeR	  aan	  voor	  wie	  die	  hulpverleners	  of	  instellingen	  bedoeld	  zijn	  (de	  doelgroepen)	  en	  beschrijR	  
de	  werkwijze	  (acEviteiten,	  doelstelling).	  	  

3.2.2	   Over	  Invis	  
Invis	  (InteracEef	  Vraaggestuurd	  InformaEeSysteem)	  is	  een	  gespecialiseerde	  sociale	  kaart	  Invis	  kaart	  voor	  het	  
gehele	  sociale	  domein.	  Gemeenten	  kunnen	  Invis	  inzePen	  als	  hét	  verzamelpunt	  voor	  gegevens	  van	  alle	  
organisaEes	  en	  diensten	  in	  het	  sociale	  domein	  en	  maakt	  actuele	  informaEevoorziening	  mogelijk	  aan	  
burgers	  en	  professionals	  in	  een	  gemeente.	  Samen	  met	  het	  sociaal	  loket	  Jalp	  vormt	  Invis	  een	  sterk	  
fundament	  voor	  online	  informaEe	  over	  de	  Wmo	  en	  jeugdhulp.	  

3.2.3	   Invis	  in	  de	  prakHjk	  
FuncEonaliteiten	  van	  Invis	  zijn:	  

● overzicht	  van	  aanbieders	  van	  zorg	  en	  welzijn	  
● aanbodvergelijking	  en	  zorgmatching	  
● eigen	  gegevensbeheer	  door	  organisaEes	  
● ondersteuning	  van	  organisaEes	  door	  een	  servicedesk	  
● apart	  reserveringssysteem	  voor	  cursussen/acEviteiten	  
● geschikt	  voor	  opnemen	  van	  buurtacEviteiten	  
● gecontroleerde	  uitvoer	  naar	  andere	  websites	  mogelijk	  
● integraEe	  met	  burgerportaal	  Jalp	  
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3.2.4	   De	  bevindingen	  
Inmiddels	  maken	  50	  gemeenten	  gebruik	  van	  de	  sociale	  kaart	  van	  Invis	  en	  is	  er	  veelal	  sprake	  van	  integraEe	  
met	  het	  digitale	  WMO	  loket.	  

3.3.	   	  Verbetering	  van	  de	  relaHe	  cliënt-‐	  hulpverlener:	  casus	  Zelfzorg	  Ondersteund	  

3.3.1	   Inleiding	  
Hoewel	  het	  belang	  en	  de	  urgenEe	  van	  ondersteuning	  van	  zelfmanagement	  voor	  de	  chronische	  paEënt	  
duidelijk	  zijn,	  blijR	  de	  grootschalige	  implementaEe	  ervan	  achter.	  Er	  is	  wel	  al	  veel	  beschikbaar	  op	  het	  niveau	  
van	  pilots,	  kennisdocumenten	  en	  tools.	  De	  kunst	  is	  nu	  om	  door	  te	  pakken.	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  om	  de	  
juiste	  en	  effecEeve	  elementen	  selecteren	  en	  deze	  eenduidig	  uit	  te	  rollen.	  Niemand	  kan	  op	  eigen	  kracht	  het	  
thema	  zelfmanagement	  in	  Nederland	  groot	  maken.	  Zonder	  coaliEevorming	  blijR	  de	  investeringscapaciteit	  
versnipperd,	  komen	  noodzakelijke	  standaarden	  niet	  van	  de	  grond,	  weten	  huisartsen	  en	  paEënten	  niet	  waar	  
ze	  aan	  toe	  zijn	  en	  kunnen	  ze	  dus	  ook	  geen	  passend	  aanbod	  ontwikkelen.	  

De	  deelnemers	  aan	  Zelfzorg	  Ondersteund	  (ZO!)	  pleiten	  daarom	  voor	  krachtenbundeling	  van	  de	  betrokken	  
parEjen:	  beleidsmakers,	  zorgverzekeraars,	  zorgaanbieders,	  en	  burgers/paEënten.	  Deze	  parEjen	  moeten	  
coherent	  handelen,	  over	  de	  juiste	  tools	  en	  ondersteuning	  beschikken	  en	  gemoEveerd	  worden	  om	  
daadwerkelijk	  tot	  handelen	  en	  inzet	  van	  zelfmanagement	  over	  te	  gaan.	  Samen	  nemen	  ze	  de	  
verantwoordelijkheid	  om	  betere	  en	  goedkopere	  zorg	  daadwerkelijk	  mogelijk	  te	  maken.	  

3.3.2	   Over	  Zelfzorg	  Ondersteund	  
Zelfzorg	  Ondersteund	  (ZO!)	  is	  een	  samenwerkingsverband	  (coöperaEe)	  van	  zorgvragers,	  zorgaanbieders	  en	  
zorgverzekeraars	  met	  als	  doel	  om	  ondersteunde	  zelfzorg	  voor	  mensen	  met	  een	  chronische	  aandoening	  te	  
realiseren.	  Ondersteunde	  zelfzorg	  betekent	  dat	  paEënten	  samen	  met	  hun	  zorgverleners	  werken	  aan	  hun	  
gezondheid	  dankzij	  ICT,	  hulpmiddelen	  en	  hun	  omgeving.	  De	  huidige	  deelnemers	  aan	  Zelfzorg	  Ondersteund	  
zijn	  (in	  willekeurige	  volgorde):	  Diabetesvereniging	  Nederland,	  Longfonds,	  Hart-‐	  en	  Vaatgroep,	  Nederlandse	  
PaEënten	  en	  Consumenten	  FederaEe,	  Nederlandse	  Diabetes	  FederaEe,	  Nederlands	  Huisartsen	  
genootschap,	  Landelijke	  Huisartsen	  Vereniging,	  Ineen,	  Achmea,	  VGZ,	  CZ,	  Menzis,	  De	  Friesland	  en	  ONVZ.	  
Zelfzorg	  Ondersteund	  heeR	  een	  aantal	  acEeve	  partners	  die	  hun	  kennis	  en	  Ejd	  inzePen	  om	  het	  doel	  van	  ZO!	  
te	  bereiken.	  Dit	  zijn	  Zorg	  Binnen	  Bereik,	  CbusineZ	  en	  MedicInfo.	  Ook	  wordt	  nauw	  samengewerkt	  met	  NicEz.	  

ZO!	  wil	  ondersteunde	  zelfzorg	  binnen	  drie	  jaar	  op	  grote	  schaal	  implementeren.	  In	  de	  prakEjk	  betekent	  dit,	  
dat	  mensen	  met	  een	  chronische	  aandoening	  meer	  uren	  zelfzorg	  realiseren	  en	  daardoor	  hun	  kwaliteit	  van	  
leven	  kunnen	  verhogen.	  Hierdoor	  neemt	  de	  ziektelast	  af	  en	  de	  doelmaEge	  inzet	  van	  professionele	  zorg	  toe.	  

3.3.3	   Zelfzorg	  Ondersteund	  in	  de	  prakHjk	  
Het	  is	  een	  interacEef	  proces	  van	  een	  persoon	  met	  een	  (chronische)	  aandoening	  samen	  met	  zijn	  
behandelaar(s)	  en	  de	  andere	  mensen	  die	  daarbij	  ondersteuning	  bieden.	  Zelfzorg	  doe	  je	  samen.	  Het	  is	  ook	  
een	  iteraEef	  proces.	  Dat	  wil	  zeggen	  een	  proces	  dat	  zich	  steeds	  herhaalt	  en	  werkt	  middels	  een	  “plannen	  –	  
doen	  –	  controleren	  –	  aanpassen”-‐cyclus	  (PDCA	  kwaliteitscirkel	  volgens	  Deming).	  De	  mate	  en	  vorm	  van	  
ondersteuning	  is	  daarbij	  aangepast	  aan	  de	  eigen	  draaglast	  en	  draagkracht	  van	  het	  individu.	  Op	  maat/
passend	  bij	  het	  zelfmanagementvermogen	  van	  de	  paEënt	  en	  de	  complexiteit	  van	  de	  aandoening(en).	  	  

Naast	  de	  ondersteuning	  met	  beoordelingsinstrumenten	  voor	  het	  zelfmanagementvermogen	  van	  de	  paEënt,	  
staat	  gezamenlijke	  besluitvorming	  centraal.	  PaEënt	  en	  zorgverlener	  komen	  samen	  tot	  een	  vorm	  van	  zorg/
ondersteuning	  komen	  die	  het	  beste	  bij	  de	  paEënt	  past.	  

De	  afspraken	  worden	  vastgelegd	  in	  een	  individueel	  zorgplan	  (IZP).	  Het	  IZP	  is	  een	  werkwijze	  (p-‐d-‐c-‐a)	  en	  een	  
resultaat.	  In	  resultaat:	  beperkt	  als	  dat	  kan,	  uitgebreid	  als	  dat	  moet.	  Bij	  paEënten	  met	  meerdere	  
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aandoeningen	  zal	  toegewerkt	  worden	  naar	  één	  integraal	  plan	  per	  paEënt	  (waar	  nu	  doorgaans	  nog	  een	  
zorgprogramma	  en	  IZP	  per	  diagnose	  wordt	  aangeboden	  door	  de	  zorggroepen).	  	  
In	  de	  ideale	  situaEe	  worden	  paEënt	  en	  zorgverlener	  worden	  (digitaal)	  ondersteund	  bij	  het	  formuleren	  van	  
(persoonlijke)	  doelen	  en	  het	  maken	  van	  gerichte	  keuzes,	  bijvoorbeeld	  met	  de	  mogelijkheid	  om	  online	  
afspraken	  te	  maken,	  een	  e-‐consult	  te	  voeren,	  herhaalmedicaEe	  aan	  te	  vragen,	  enzovoort.	  	  

Om	  deze	  idealen	  dichterbij	  te	  brengen	  heeR	  Zelfzorg	  Ondersteund	  een	  aantal	  iniEaEeven	  ontplooid.	  

Eenduidige	  contractering	  
De	  deelnemende	  zorgverzekeraars	  hebben	  met	  behulp	  van	  een	  werkgroep	  contractering	  pre	  concurrenEeel	  
en	  passend	  binnen	  de	  mededingingskaders	  (kwalitaEef	  inhoudelijk)	  eenduidige	  en	  prakEsche	  afspraken	  
gemaakt	  over	  de	  wijze	  waarop	  ondersteunde	  zelfzorg	  een	  onderdeel	  wordt	  van	  de	  reguliere	  zorginkoop.	  In	  
de	  werkgroep	  waren	  naast	  de	  zorgverzekeraars	  ook	  	  paEënten	  en	  zorgaanbieders	  vertegenwoordigd.	  De	  
werkgroep	  heeR	  naar	  drie	  factoren	  gekeken:	  de	  kwalitaEef	  inhoudelijke	  definiëring	  van	  de	  uit	  te	  voeren	  
acEviteiten	  en	  intervenEes,	  de	  inclusiecriteria	  van	  paEënten	  en	  het	  gebruik	  van	  goedgekeurde	  
zelfmanagementsystemen.	  

Basiseisen	  Zelfzorgpla,orms	  
Zelfzorg	  Ondersteund	  heeR	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  om	  geen	  eigen	  zelfzorgplaZorm	  te	  ontwikkelen.	  Zij	  
formuleren	  de	  minimale	  eisen	  voor	  de	  funcEonele	  en	  technische	  standaarden	  om	  een	  zelfzorgsysteem	  of	  
zelfzorgplaZorm	  te	  ontwikkelen.	  Zo	  kunnen	  meerdere	  soRwareleveranciers	  plaZorms	  in	  de	  markt	  zePen	  en	  
elkaar	  scherp	  houden	  met	  betrekking	  tot	  het	  gewenste	  kwaliteitsniveau.	  Wel	  vormt	  de	  onderlinge	  
uitwisselbaarheid	  van	  gegevens	  tussen	  de	  verschillende	  plaZorms	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  
eisenpakket	  (normenkader).	  	  

De	  werkgroep	  Tooling	  analyseert,	  onderzoekt	  en	  definieert	  waar	  een	  zelfzorgplaZorm	  aan	  moet	  voldoen	  
om	  simpel	  en	  moEverend	  te	  werken	  voor	  paEënten	  en	  zorgverleners.	  Bovendien	  worden	  de	  systemen	  
getoetst	  aan	  afgesproken	  standaarden	  en	  bestaande	  randvoorwaarden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  ketenbericht,	  
de	  beveiliging,	  de	  zorgstandaarden,	  de	  koppeling	  met	  LSP	  en	  het	  voorbereidende	  werk	  op	  gebied	  van	  
Persoonlijk	  Gezondheids	  Dossier	  en	  Individueel	  ZorgPlan	  (IZP).	  

Leveranciers	  van	  zelfzorgplaZorms	  kunnen	  een	  toetsingsprocedure	  (audit)	  doorlopen	  of	  hun	  plaZorm	  
voldoet	  aan	  het	  normenkader	  van	  Zelfzorg	  Ondersteund.	  Elke	  drie	  jaar	  is	  een	  volledige	  toetsing	  met	  een	  
onazankelijke	  audit	  parEj	  noodzakelijk.	  TussenEjds	  geldt	  er	  een	  zelRoetsing	  aan	  de	  hand	  van	  de	  jaarlijks	  
bijgestelde	  normen.	  Goedgekeurde	  plaZorms	  worden	  vermeld	  op	  de	  lijst	  van	  zelfzorgplaZorms	  die	  ZO!	  
aanbeveelt.	  Op	  basis	  van	  deze	  lijst	  kunnen	  zorggroepen	  eenvoudiger	  de	  zelfzorgplaZorms	  kiezen	  die	  
voldoen	  aan	  de	  minimale	  basiseisen	  opgesteld	  door	  gebruikers	  en	  experts.	  Bovendien	  ontvangen	  de	  
zorggroepen	  alleen	  voor	  de	  goedgekeurde	  zelfzorgplaZorms	  een	  financiële	  compensaEe	  van	  de	  
zorgverzekeraars.	  	  

Iedere	  paEënt	  waarvoor	  het	  zinvol	  is	  krijgt	  daarmee	  digitaal	  toegang	  tot	  de	  noodzakelijke	  
zelfmanagementmodules	  (educaEe,	  health	  coaching,	  telemonitoring,	  eHealth	  en	  andere	  tools).	  Daarmee	  is	  
niet	  gezegd	  dat	  alle	  vormen	  van	  educaEe	  en	  leefsEjlondersteuning	  onderdeel	  zijn	  van	  het	  verzekerde	  
pakket.	  Ook	  inzet	  van	  eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  gebruik	  maken	  van	  de	  algemene	  en	  collecEeve	  
voorzieningen	  op	  dit	  terrein	  hoort	  bij	  het	  vormgeven	  van	  ondersteunde	  zelfzorg.	  	  

ImplementaHekoffer	  
Uit	  de	  prakEjk	  en	  wetenschap	  zijn	  lessen	  te	  leren	  over	  wat	  wel	  en	  niet	  goed	  gaat	  bij	  het	  samen	  met	  de	  
huisarts	  invoeren	  van	  zelfmanagement.	  Deze	  lessen	  staan	  in	  de	  toolbox	  (gereedschapskist):	  de	  Zelfzorg	  
Ondersteund	  ImplementaEekoffer.	  De	  toolbox	  vertaalt	  beschikbare	  kennis	  en	  informaEe	  op	  een	  hele	  
prakEsche	  manier	  en	  laat	  de	  “state	  of	  the	  art”	  rondom	  implementaEe	  van	  zelfmanagement	  op	  dit	  moment	  
zien,	  en	  is	  in	  coproducEe	  met	  velen	  tot	  stand	  gekomen.	  Het	  wiel	  hoeR	  dus	  niet	  steeds	  weer	  opnieuw	  te	  
worden	  uitgevonden	  als	  parEjen	  van	  start	  gaan	  met	  het	  implementeren	  van	  ondersteunde	  zelfzorg	  of	  dit	  
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verder	  willen	  opschalen.	  Naast	  de	  lijst	  met	  goedgekeurde	  zelfzorgplaZorms	  bevat	  de	  implementaEekoffer	  
vele	  Eps	  rondom	  verandermanagement.	  Maar	  ook	  kunnen	  zorgaanbieders	  met	  deze	  implementaEekoffer	  
antwoord	  krijgen	  op	  vragen	  als:	  “welke	  effecEeve	  methoden	  zijn	  er	  om	  paEënten	  goed	  geïnformeerd	  en	  
acEef	  te	  krijgen	  in	  ondersteunde	  zelfzorg?”	  en	  “welke	  methoden	  zijn	  er	  om	  de	  zorgverleners	  te	  
ondersteunen	  bij	  een	  meer	  coachende	  rol?”.	  

Het	  implementeren	  van	  ondersteunde	  zelfzorg	  is	  een	  traject	  van	  “lerend	  vernieuwen”.	  Dit	  betekent	  met	  
elkaar	  ruimte	  houden	  om	  nieuwe	  ervaringen	  en	  inzichten	  die	  worden	  opgedaan	  ook	  te	  laten	  leiden	  tot	  
bijstelling.	  Op	  de	  website	  www.zelfzorgondersteund.nl	  zijn	  conEnu	  de	  meest	  recente	  versies	  en	  inzichten	  te	  
vinden.	  Ook	  worden	  daar	  allerlei	  succesvolle	  voorbeelden	  uit	  de	  prakEjk	  getoond.	  Daarnaast	  verspreidt	  
Zelfzorg	  Ondersteund	  een	  nieuwsbrief	  en	  organiseert	  ze	  landelijke	  kennissessies.	  

House	  of	  Care	  
De	  kern	  van	  succes	  bij	  de	  implementaEe	  van	  ondersteunde	  zelfzorg	  is	  “coproducEe”	  en	  een	  
systeemverandering.	  Het	  House	  of	  Care	  model	  (NaEonal	  Health	  Service)	  laat	  zien	  dat	  het	  “huis”	  alleen	  
gebouwd	  kan	  worden	  door	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  alle	  bouwstenen	  ervan.	  Er	  is	  bijvoorbeeld	  niet	  alleen	  
een	  omslag	  naar	  een	  meer	  open,	  meedenkende	  en	  coachende	  rol	  van	  zorgverleners	  nodig,	  maar	  ook	  een	  
gedragsverandering	  bij	  paEënten.	  Bovendien	  moet	  de	  	  organisaEe	  van	  de	  zorg	  (het	  zorgproces)	  anders	  
worden	  ingericht	  en	  is	  passende	  ondersteuning	  met	  zelfzorgplaZorms	  nodig.	  Vilans	  beschrijR	  het	  “House	  of	  
Care”	  en	  de	  diverse	  elementen	  ervan	  overzichtelijk	  in	  haar	  whitepaper	  “Hoe	  maak	  je	  succes	  van	  
persoonsgerichte	  zorg”.	  Hoewel	  de	  schrijvers	  spreken	  over	  persoonsgerichte	  zorg	  in	  plaats	  van	  
ondersteunde	  zelfzorg	  sluiten	  de	  visies	  goed	  op	  elkaar	  aan.	  

3.3.4	   Bevindingen	  
Zelfzorg	  Ondersteund	  is	  in	  2013	  van	  start	  gegaan.	  Hoewel	  er	  al	  veel	  voortgang	  is	  geboekt	  blijkt	  de	  prakEjk	  
weerbarsEg.	  Er	  is	  veel	  enthousiasme	  en	  aanhoudende	  inzet	  van	  de	  deelnemende	  parEjen	  nodig	  om	  de	  
doelstellingen	  van	  ZO!	  te	  realiseren.	  Behalve	  een	  lange	  adem	  is	  eenduidig	  en	  consistent	  gedrag	  van	  de	  
betrokkenen	  nodig	  om	  behaalde	  successen	  te	  borgen	  en	  daadwerkelijke	  gedragsveranderingen	  te	  kunnen	  
realiseren.	  
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3.4	   Verbetering	  relaHe	  cliënt	  -‐	  hulpverlener:	  casus	  Pla,orm	  ExperHse	  Jeugd	  

3.4.1	   Inleiding	  
Sinds	  de	  transiEe	  van	  alle	  sectoren	  voor	  jeugd	  in	  2015	  	  is	  de	  gemeente	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
transformaEe	  naar	  een	  nieuw	  stelsel	  Zorg	  voor	  Jeugd.	  De	  meeste	  gemeenten	  hebben	  gekozen	  voor	  
gebiedsgericht	  werken	  in	  de	  vorm	  van	  buurt-‐	  of	  wijkteams,	  CJG-‐teams	  of	  anders.	  Via	  deze	  lijn	  is	  ook	  de	  
toegang	  tot	  de	  aanvullende	  gespecialiseerde	  zorg	  georganiseerd.	  De	  aanvullende	  gespecialiseerde	  zorg	  
wordt	  geleverd	  vanuit	  bestaande	  en	  nieuwe	  organisaEes	  op	  het	  gebied	  van	  gespecialiseerde	  Jeugd-‐en	  
Opvoedhulp,	  GGZ,	  LVB	  (VG)	  en	  verslavingszorg.	  In	  deze	  organisaEes	  zit	  veel	  diverse	  experEse	  op	  het	  gebied	  
van	  de	  zorg	  voor	  jeugd.	  

3.4.2	   Over	  Pla,orm	  ExperHse	  Jeugd	  
De	  gezinswerkers	  van	  de	  nieuwe	  gebiedsgerichte	  teams	  worden	  regelmaEg	  geconfronteerd	  met	  complexe	  
vraagstukken	  waarbij	  aanvullende	  specialisEsche	  hulp	  zou	  kunnen	  bijdragen.	  De	  werkers	  in	  de	  wijk	  vragen	  
zich	  daarbij	  af	  hoe	  zij	  doelmaEg	  deze	  verschillende	  vormen	  van	  experEse	  bij	  elkaar	  krijgen.	  Vaak	  is	  
consultaEe,	  advies	  	  of	  verwijzing	  naar	  experts	  in	  de	  gespecialiseerde	  zorg	  voor	  jeugd	  nodig	  om	  kinderen,	  
jongeren	  en	  hun	  ouders	  snel	  en	  adequaat	  te	  helpen.	  De	  regionale	  expertpool	  heeR	  hierin	  een	  belangrijke	  
adviserende	  rol.	  	  

Soms	  mist	  een	  totaal	  overzicht	  van	  wat	  voor	  experEse	  er	  zoal	  beschikbaar	  is.	  De	  werker	  in	  de	  wijk	  wil	  niet	  
worden	  bedolven	  onder	  een	  stapel	  modules	  van	  de	  aanvullende	  specialisEsche	  zorg,	  die	  wil	  maatwerk	  
precies	  passend	  op	  de	  hulpvraag.	  Een	  integraal	  antwoord	  vanuit	  verschillende	  domeinen	  gezamenlijk,	  
dichtbij	  de	  gezinswerker	  en	  als	  aanvulling	  op	  de	  expertpool	  is	  digitaal	  mogelijk	  gemaakt.	  

Het	  antwoord:	  een	  digitaal	  ondersteund	  pla,orm	  
In	  de	  stad	  Utrecht	  is	  in	  een	  vroegEjdig	  stadium	  onderkend	  dat	  consulteren,	  adviseren	  en	  mogelijk	  verwijzen	  
naar	  de	  aanvullende	  specialisEsche	  zorg	  geen	  eenvoudige	  zaak	  is.	  De	  kennis	  van	  noodzakelijke	  experEse	  is	  
bij	  gezinswerkers	  nog	  onvoldoende	  bekend.	  De	  aanvullende	  zorg	  is	  vaak	  te	  sectoraal	  gepresenteerd	  
waardoor	  een	  integrale	  aanpak	  niet	  van	  de	  grond	  komt.	  Samen	  met	  Byveo	  heeR	  het	  Netwerk	  voor	  Jeugd	  
een	  digitaal	  ondersteund	  plaZorm	  ontwikkeld	  waarmee	  al	  die	  diverse	  experEses	  voor	  gezinswerkers	  uit	  
wijken	  ontsloten	  en	  toegankelijk	  worden.	  

Doel	  
Het	  digitale	  plaZorm	  heeR	  als	  doel	  een	  integraal	  antwoord	  te	  geven	  op	  complexe	  vragen	  van	  lokale	  
partners.	  	  De	  iniEaEefnemers	  van	  Netwerk	  voor	  Jeugd	  	  (Altrecht,	  Indigo,	  Reinaerde,	  Timon,	  Youké)	  zePen	  al	  
hun	  experEse	  in	  op	  het	  plaZorm;	  andere	  lokale	  aanbieders	  worden	  uitgenodigd	  om	  aan	  te	  sluiten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  gezinswerker	  is	  met	  het	  advies	  voldoende	  competent	  om	  een	  gewogen	  beslissing	  nemen	  over	  het	  
vervolg	  van	  de	  ondersteuning	  van	  het	  kind	  en	  het	  gezin.	  

3.4.3	   Pla,orm	  ExperHse	  Jeugd	  in	  de	  prakHjk	  
Een	  gezinswerker	  wordt	  geconfronteerd	  met	  een	  complexe	  vraag	  en	  plaatst	  een	  casus	  geanonimiseerd	  op	  
het	  plaZorm.	  De	  direct	  betrokkenen	  van	  specialisEsche	  zorg	  krijgen	  daar	  via	  de	  mail	  een	  melding	  van.	  Op	  
het	  plaZorm	  vindt	  er	  rondom	  de	  casus	  een	  proces	  plaats	  van	  vraagverduidelijking,	  gecombineerd	  met	  
advies.	  Daarbij	  staat	  de	  vraag	  van	  de	  cliënt	  en	  zijn	  systeem	  (en	  de	  gezinswerker)	  nadrukkelijk	  centraal.	  
Doordat	  verschillende	  sectoren	  en	  organisaEes	  aangesloten	  zijn	  op	  het	  plaZorm	  ontstaat	  er	  een	  dekkend	  
aanbod	  van	  experEse,	  dat	  zal	  leiden	  tot	  een	  integraal	  advies.	  Immers,	  soms	  kan	  een	  advies	  van	  een	  
psychiater	  helpen	  bij	  het	  verkrijgen	  van	  een	  beeld	  van	  iemand	  die	  in	  eerste	  instanEe	  dacht	  bij	  
gespecialiseerde	  jeugdhulp	  terecht	  te	  komen.	  
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Vooral	  dat	  integrale	  aspect	  voegt	  veel	  waarde	  toe	  aan	  het	  proces.	  Gedurende	  het	  proces	  blijR	  de	  
gezinswerker	  volledig	  in	  regie	  en	  communiceert	  op	  het	  plaZorm	  met	  de	  professionals	  die	  op	  zijn	  casus	  
reageren.	  De	  behandeling	  van	  de	  casus	  leidt	  er	  toe	  dat	  de	  gezinswerker	  zelf	  goed	  toegerust	  verder	  kan	  en	  
een	  gewogen	  beslissing	  kan	  nemen	  over	  het	  vervolg	  van	  de	  ondersteuning	  van	  het	  kind	  en	  het	  gezin.	  	  
Het	  streven	  is	  om	  een	  casus	  binnen	  drie	  dagen	  af	  te	  ronden.	  Uiteindelijk	  bepaalt	  de	  gezinswerker	  met	  welke	  
hulp	  of	  welk	  advies	  het	  gezin	  weer	  verder	  kan.	  Daarbij	  wordt	  aangegeven	  of	  een	  casus	  geleid	  heeR	  tot	  1.	  
Advies	  	  2.	  Consult	  of	  3.	  Verwijzing	  naar	  aanvullende	  gespecialiseerde	  zorg.	  

3.4.4	   Bevindingen	  
In	  mei	  2015	  is	  een	  pilot	  gestart	  met	  de	  gemeente	  Utrecht,	  buurPeamorganisaEe	  Lokalis,	  Byveo	  en	  de	  
iniEaEefnemers	  van	  het	  Netwerk	  voor	  Jeugd.	  De	  voorbereidingsperiode	  waarin	  de	  wijkteams	  worden	  
aangesloten	  en	  geïnstrueerd	  	  op	  het	  plaZorm	  duurt	  6	  weken.	  De	  pilot	  heeR	  een	  doorloopEjd	  van	  5	  
maanden.	  

Na	  de	  beëindiging	  van	  de	  pilot	  en	  een	  posiEef	  oordeel	  over	  de	  werking	  van	  de	  tool	  kunnen	  alle	  aanbieders	  
in	  het	  werkgebied	  aansluiten	  op	  het	  PlaZorm.	  Het	  PlaZorm	  is	  nadrukkelijk	  bedoeld	  als	  bijdrage	  om	  het	  
stelsel	  te	  opEmaliseren.	  Het	  is	  voor	  de	  pilot	  interessant	  om	  tevens	  ervaring	  op	  te	  doen	  in	  de	  regio	  Zuid-‐Oost	  
met	  een	  grote	  diversiteit	  aan	  gebiedsgerichte	  teams	  en	  een	  sterk	  lokale	  inbedding.	  Ter	  plekke	  wordt	  
bekeken	  welke	  organisaEes	  een	  rol	  gaan	  spelen	  op	  het	  PlaZorm.	  Het	  is	  voor	  de	  regio	  een	  oplossing	  om	  
consultaEe	  en	  integraal	  advies	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  gezinswerker	  te	  brengen.	  Tevens	  wordt	  in	  andere	  
regio’s	  geprobeerd	  het	  PlaZorm	  te	  acEveren.	  De	  regierol	  bij	  het	  starten	  in	  die	  regio’s	  zal	  liggen	  bij	  de	  
gemeentes.	  Daarbij	  kan	  tevens	  aansluiEng	  gezocht	  worden	  met	  de	  zogenaamde	  experPeams.	  

Meerwaarde	  voor	  de	  gebiedsgerichte	  teams	  
● De	  vraag	  van	  het	  gezin	  staat	  centraal	  
● De	  gezinswerker	  houdt	  de	  regie	  in	  zijn	  eigen	  proces	  
● Snelle	  toegankelijkheid	  tot	  zeer	  diverse	  experEse	  binnen	  maximaal	  3	  dagen	  
● De	  adviezen	  zijn	  schriRelijk,	  worden	  op	  het	  PlaZorm	  opgeslagen	  en	  kunnen	  eventueel	  worden	  

gedeeld	  met	  ouders	  
● Integraal	  advies	  vanuit	  verschillende	  sectoren	  en	  organisaEes	  
● Heldere	  interface	  in	  een	  overzichtelijk	  digitaal	  PlaZorm	  
● Korte	  inhoudelijke	  lijnen	  tussen	  wijkteams,	  eventueel	  expertpool	  en	  specialisEsche	  zorg	  
● Het	  PlaZorm	  voldoet	  aan	  de	  geldende	  veiligheidseisen	  en	  privacy	  wetgeving	  

Aandachtspunten	  in	  de	  pilot	  
● Goede	  voorbereiding	  en	  samenwerking	  de	  voorkant	  (wijkteams)	  
● Goede	  voorbereiding	  en	  samenwerking	  aan	  de	  achterkant	  (gespecialiseerde	  zorg)	  	  
● Aansluiten	  bij	  de	  werkprocessen	  van	  de	  diversiteit	  aan	  gebiedsgericht	  werken	  (expertpool)	  
● Goede	  projectorganisaEe	  	  
● Managen	  van	  verwachEngen	  over	  en	  weer	  
● Vraaggerichtheid	  en	  organisaEe	  (sector-‐)	  oversEjgend	  denken	  voorop	  bij	  aanbieders	  van	  zorg.	  	  
● De	  aanbieders	  van	  specialisEsche	  zorg	  moeten	  een	  vorm	  van	  moderatorschap	  organiseren	  om	  

scherpte,	  zorgvuldigheid	  en	  vaart	  te	  garanderen.	  
● Zorg	  voor	  directe	  bereikbaarheid	  van	  experts	  
● Zorg	  voor	  een	  breed	  spectrum	  van	  experEse	  
● Sluit	  geen	  organisaEes	  uit	  

De	  iniEaEefnemers	  van	  het	  Netwerk	  voor	  Jeugd	  hebben	  het	  PlaZorm	  ExperEse	  Jeugd	  in	  Utrecht	  ontwikkeld	  
om	  lokale	  partners	  opEmaal	  te	  ondersteunen.	  Het	  plaZorm	  bundelt	  de	  experEse	  van:	  	  

● de	  GGZ,	  basis	  en	  gespecialiseerd	  (Altrecht	  en	  Indigo);	  
● gespecialiseerde	  Jeugd-‐	  en	  Opvoedhulp	  (Timon	  en	  Youké);	  en	  	  
● gespecialiseerde	  zorg	  voor	  jeugd	  met	  een	  licht	  verstandelijke	  beperking	  (Reinaerde).	  	  
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Het	  is	  nadrukkelijk	  de	  bedoeling	  dat	  overige	  betrokken	  regionale	  aanbieders	  kunnen	  parEciperen,	  dit	  is	  bij	  
een	  opstart	  in	  nieuwe	  regio’s	  een	  belangrijk	  uitgangspunt.	  

3.5.	   De	  organisaHe	  achter	  de	  ondersteuner:	  casus	  Part-‐up	  

3.5.1.	   Inleiding	  
De	  realiteit	  van	  hoe	  we	  nu	  de	  zorg	  organiseren	  is	  biPer	  hard;	  er	  is	  voor	  bijna	  niemand	  een	  passend	  aanbod.	  
Hierdoor	  missen	  we	  juist	  de	  essenEe	  van	  waarde(n)volle	  zorg:	  het	  aan	  kunnen	  sluiten	  bij	  de	  unieke	  situaEe	  
van	  iedere	  cliënt.	  Zorg	  op	  maat,	  past	  gewoon	  niet	  in	  de	  huidige	  financiering.	  Dit	  komt	  door	  het	  
organisaEedenken:	  alle	  bureaucraEe	  die	  we	  de	  afgelopen	  jaren	  creëerden	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  
(transacEe)kosten	  van	  een	  uniek	  aanbod	  onhaalbaar	  hoog	  zijn.	  	  

Als	  je	  vandaag	  de	  zorg	  opnieuw	  mocht	  uitvinden,	  dan	  ben	  je	  er	  met	  een	  slimme	  marktplaats	  die	  vraag	  
(cliënten),	  aanbod	  (informele	  en	  professionele	  hulp)	  en	  middelen	  (financiering)	  met	  elkaar	  verbindt.	  
Niemand	  zou	  harken	  en	  organisaEes	  optuigen.	  In	  theorie	  kan	  dan	  elke	  cliënt	  maximale	  vrijheid	  krijgen	  om	  
zijn	  eigen	  zorgtraject	  op	  maat	  samen	  te	  stellen.	  En	  we	  kunnen	  de	  ingezePe	  middelen	  doelgericht	  
verantwoorden.	  	  

Hoewel	  we	  met	  Part-‐up	  laten	  zien	  dat	  deze	  nieuwe	  manier	  van	  organiseren	  nu	  al	  mogelijk	  is,	  is	  er	  nog	  een	  
flinke	  transformaEe	  nodig	  om	  cliënten	  echt	  de	  eigen	  zorg	  te	  laten	  organiseren,	  zonder	  dat	  de	  
transacEekosten	  voor	  zorgverzekeraars,	  gemeenten	  en	  aanbieders	  omhoog	  gaan.	  Ook	  zij	  zullen	  om	  moeten	  
naar	  dit	  nieuwe	  model.	  	  

Gelukkig	  zijn	  er	  al	  genoeg	  instellingen	  die	  deze	  mogelijkheden	  zien.	  En	  niet	  willen	  wachten	  op	  de	  toekomst,	  
maar	  nu	  stappen	  zePen.	  10	  zorgorganisaEes	  starPen	  per	  1	  augustus	  2015	  met	  Part-‐up.	  Twee	  nieuwe	  start-‐
ups	  willen	  de	  ZZP’ers	  en	  Part-‐up	  de	  sociale	  “Uber	  van	  de	  zorg”	  vormen.	  Ook	  Achmea	  gaat	  Part-‐up	  
uitproberen.	  En	  de	  eerste	  gemeenten	  zijn	  ook	  al	  aan	  het	  part-‐uppen.	  Deze	  pioniers	  brengen	  een	  toekomst	  
van	  zelfsturende	  clientgerichte	  pop-‐up	  zorgteams	  dichterbij.	  Teams	  waarin	  verantwoording	  transparant	  
verloopt,	  waarbij	  zorgprofessionals	  meer	  vrijheid	  krijgen	  en	  waarbij	  de	  beschikbare	  middelen	  doelgerichter	  
worden	  verdeeld.	  Kortom	  100%	  de	  IXELF	  filosofie,	  digitaal	  ondersteund.	  	  

3.5.2.	   Over	  Part-‐up	  
In	  2015	  is	  Part-‐up	  gelanceerd	  door	  Laurens	  Waling,	  Ralph	  Boeije	  en	  Erik	  Soonieus.	  Part-‐up	  staat	  voor	  nieuw	  
organiseren.	  Het	  concept	  is	  simpel:	  Part-‐up	  verbindt	  mensen	  in	  Ejdelijke	  teams	  om	  klussen	  uit	  te	  voeren.	  
Betaald	  en	  onbetaald.	  Part-‐up	  is	  de	  marktplaats	  om	  klussen	  te	  vinden	  en	  teamleden	  te	  vinden	  voor	  jouw	  
klus.	  Op	  basis	  van	  profielen,	  matching	  en	  waardering	  kan	  een	  team	  zichzelf	  snel	  samenstellen.	  Het	  is	  een	  
digitaal	  plaZorm	  om	  mensen	  binnen	  en	  buiten	  zorg	  met	  elkaar	  te	  verbinden	  in	  Ejdelijke	  teams.	  Veel	  van	  het	  
werk	  in	  het	  sociaal	  domein	  is	  teamwork.	  Eigenlijk	  alles	  waarbij	  niet	  direct	  door	  één	  persoon	  hulp	  geboden	  
kan	  worden.	  De	  huidige	  digitale	  plaZorms	  in	  het	  sociaal	  domein	  leveren	  vaak	  één	  persoon,	  en	  geen	  team.	  
En	  veel	  samenwerkingssoRware	  gaat	  er	  vanuit	  dat	  er	  al	  een	  team	  is.	  Juist	  het	  vormen	  van	  het	  beste	  team	  is	  
het	  doel	  van	  Part-‐up.	  	  

Een	  voorbeeld	  
Annie	  hee@	  hulp	  nodig	  om	  thuis	  te	  kunnen	  blijven	  wonen.	  Haar	  kinderen	  zijn	  er	  niet	  al3jd,	  maar	  willen	  -‐	  net	  
als	  de	  buren	  en	  wat	  vrienden	  -‐	  best	  af	  en	  toe	  een	  hand	  uit	  steken.	  Er	  zijn	  ook	  vrijwilligers	  die	  willen	  helpen,	  
en	  er	  is	  professionele	  thuiszorg.	  Nu	  moet	  Annie	  met	  al	  deze	  mensen	  1-‐op-‐1	  schakelen.	  Er	  is	  geen	  sprake	  van	  
een	  integraal	  team.	  	  

Haar	  dochter	  helpt	  Annie	  om	  de	  taken	  die	  moeten	  gebeuren	  op	  Part-‐up	  te	  zeJen.	  Vanuit	  één	  overzicht	  op	  de	  
ac3viteiten	  kunnen	  alle	  teamleden	  (informeel	  en	  professioneel)	  hun	  eigen	  bijdrage	  kiezen.	  Annie	  accepteert	  
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of	  weigert	  deze	  bijdragen,	  in	  overleg	  met	  de	  betrokkenen.	  Zelfs	  financiers	  (zoals	  gemeente	  of	  verzekeraar)	  
kunnen	  instappen	  in	  de	  Part-‐up,	  als	  zij	  inzien	  dat	  zorg	  op	  deze	  manier	  vraaggerichter	  en	  dus	  beter	  en	  
goedkoper	  georganiseerd	  wordt.	  Alle	  teamleden	  beoordelen	  elkaars	  bijdrage.	  Annie	  krijgt	  dus	  ook	  feedback	  
op	  haar	  rol.	  	  

Part-‐up	  in	  de	  zorg:	  Cliëntregie	  3.0	  faciliteren	  
Part-‐up	  in	  de	  zorg	  matcht	  cliënten,	  informele	  en	  formele	  zorgverleners	  en	  financiers	  samen	  in	  een	  Ejdelijk	  
samenwerkingsverband,	  met	  als	  doel	  zichzelf	  weer	  zo	  snel	  mogelijk	  op	  te	  heffen	  (een	  ‘anE-‐organisaEe’).	  
Iedereen	  heeR	  een	  keuze	  om	  mee	  te	  doen;	  gezamenlijk	  maken	  ze	  een	  resultaatgericht	  plan.	  De	  
verantwoording	  vindt	  transparant	  en	  digitaal	  plaats,	  doordat	  alle	  deelnemers	  elkaars	  inspanningen	  
waarderen.	  De	  waardering	  wordt	  zichtbaar	  op	  het	  profiel.	  Beloning	  kan	  gekoppeld	  worden	  aan	  inspanning	  
en	  behaald	  resultaat.	  Door	  het	  werken	  in	  de	  Part-‐up	  worden	  organisaEegrenzen	  niet	  langer	  relevant.	  Part-‐
up	  is	  zorg	  3.0!	  

FuncHonaliteiten	  van	  Part-‐up:	  	  
• Eén	  of	  enkele	  cliënten	  uiten	  hun	  zorgwens	  online.	  Zij	  starten	  een	  part-‐up	  voor	  hun	  zorgvraag,	  al	  dan	  niet	  

met	  begeleiding.	  	  
• Ze	  kunnen	  informele	  en	  formele	  zorgverleners	  op	  persoonlijke	  Etel	  uitnodigen	  om	  in	  hun	  Part-‐up	  deel	  

te	  nemen.	  
• Informele	  en	  formele	  zorgverleners	  kunnen	  zelf	  kiezen	  in	  welke	  part-‐ups	  zij	  deelnemen.	  	  
• Zij	  zePen	  hun	  talent	  in	  om	  de	  zorgvraag	  en	  het	  te	  behalen	  resultaat	  duidelijk	  te	  omschrijven.	  Ook	  geven	  

zij	  aan	  welke	  middelen	  er	  noodzakelijk	  zijn.	  	  
• Samen	  bepalen	  de	  teamleden	  wie	  wat	  doet	  en	  hoe	  de	  middelen	  verdeeld	  worden.	  	  
• Tijdens	  en	  na	  afloop	  van	  de	  acEviteiten	  beoordelen	  de	  deelnemers	  elkaars	  bijdrage.	  
• Iedereen	  bouwt	  een	  profiel	  op,	  met	  de	  ontvangen	  en	  verzonden	  beoordelingen.	  	  	  

3.5.3.	   Part-‐up	  in	  de	  prakHjk	  
Part-‐up.com	  biedt	  de	  infrastructuur	  om	  een	  totaal	  nieuwe	  manier	  van	  het	  organiseren	  mogelijk	  te	  maken.	  
Niet	  alleen	  in	  de	  zorg,	  maar	  voor	  allerlei	  klussen	  in	  het	  sociaal	  domein	  en	  daarbuiten.	  Het	  inzePen	  van	  Part-‐
up	  vergt	  enige	  begeleiding	  bij	  de	  start.	  Financiers,	  professionals	  en	  cliënten	  zijn	  nog	  niet	  aan	  deze	  werkwijze	  
gewend.	  Het	  is	  wel	  een	  logische	  stap,	  die	  aansluit	  bij	  de	  trends	  en	  behoeRes	  in	  de	  samenleving.	  	  

Tien	  zorgorganisaEes	  zijn	  gestart	  met	  het	  implementeren	  van	  Part-‐up.	  Zij	  gaan	  experimenteren	  met	  het	  
slimmer	  organiseren	  van	  zorg	  voor	  en	  juist	  met	  hun	  cliënten.	  Daarnaast	  gaan	  cliëntenorganisaEes,	  
gemeenten	  en	  zorgverzekeraars	  er	  mee	  aan	  de	  slag.	  Voor	  de	  implementaEe	  van	  Part-‐up	  worden	  weer	  part-‐
ups	  gestart.	  Inmiddels	  zijn	  meer	  dan	  1000	  zelfstandig	  professionals	  aangehaakt	  bij	  Part-‐up,	  om	  dergelijke	  
implementaEes	  te	  begeleiden.	  	  

Er	  starten	  twee	  nieuwe	  start-‐ups	  in	  de	  zorg	  met	  Part-‐up	  als	  organiseer-‐infrastructuur.	  Polipartners	  en	  Vivent	  
Omzorgen	  gaan	  werken	  met	  ZZP’ers	  die	  zij	  in	  teams	  aan	  cliënten	  koppelen.	  Op	  deze	  manier	  ontstaan	  
zelfsturende	  pop-‐up	  teams.	  Een	  vervolgstap	  op	  de	  overal	  in	  de	  zorg	  populaire	  zelfsturende	  teams.	  	  

Echte	  keuzevrijheid	  voor	  cliënt,	  professional	  en	  financier	  is	  nieuw	  voor	  de	  zorg.	  Part-‐up	  faciliteert	  een	  
beweging	  in	  de	  zorg	  naar	  steeds	  meer	  cliëntregie	  en	  ondernemerschap	  bij	  professionals.	  Part-‐up	  is	  kansrijk	  
voor	  zelfstandigen.	  Grote	  zorgorganisaEes	  en	  de	  financiers	  kunnen	  met	  Part-‐up	  hun	  interne	  processen	  te	  
versimpelen.	  Voor	  iedereen	  kan	  deze	  manier	  van	  organiseren	  een	  pilot	  zijn	  om	  bij	  succes	  verder	  uit	  te	  
rollen.	  We	  maken	  er	  de	  zorg	  beter,	  en	  –	  zoals	  we	  snel	  zullen	  aantonen	  –	  ook	  goedkoper	  mee.	  	  

3.5.4.	   De	  bevindingen	  
Van	  de	  Een	  ingestapte	  zorgorganisaEes	  zijn	  er	  na	  2	  maanden	  8	  acEef	  bezig.	  De	  andere	  twee	  ziPen	  nog	  in	  
een	  besluitvormingstraject	  over	  deze	  nieuwe	  manier	  van	  organiseren.	  Zij	  maakten	  gemiddeld	  8	  part-‐ups	  per	  
organisaEe	  aan.	  Per	  zorgorganisaEe	  doen	  gemiddeld	  30	  deelnemers	  mee.	  	  
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Na	  enkele	  maanden	  hebben	  de	  zorgorganisaEes	  de	  volgende	  ervaringen	  opgedaan:	  	  
Het	  werkt.	  Er	  worden	  teams	  gevormd.	  Soms	  vinden	  onbekenden	  elkaar.	  Men	  kan	  acEviteitenlijstjes	  maken	  
en	  verdelen.	  Sommigen	  zijn	  na	  enkele	  weken	  al	  zover	  dat	  ze	  elkaars	  bijdragen	  kunnen	  beoordelen.	  

Er	  komen	  veel	  lovende	  reacEes	  binnen	  over	  het	  concept,	  en	  over	  de	  technische	  realisaEe.	  Men	  vindt	  Part-‐
up	  gebruiksvriendelijk.	  Wel	  zijn	  er	  wat	  specifieke	  wensen,	  zoals	  nog	  beter	  overzicht	  te	  krijgen	  over	  de	  
veelheid	  aan	  acEviteiten	  in	  een	  Part-‐up.	  	  

Part-‐uppen	  gaat	  niet	  vanzelf.	  Er	  zijn	  flink	  wat	  randvoorwaarden	  nodig	  om	  succesvol	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  
Zoals:	  
• Een	  ambiEeuze	  en	  acEeve	  bestuurder/directeur	  die	  dit	  omarmt	  
• Een	  duidelijke	  visie	  op	  hoe	  Part-‐up	  past	  in	  de	  organisaEe	  van	  de	  toekomst	  
• Enthousiaste	  koplopers/ambassadeurs	  
• Succesvolle	  voorbeeld	  part-‐ups	  
• Voldoende	  ruimte	  (vooral	  Ejd)	  om	  hiermee	  te	  kunnen	  oefenen	  
• Het	  vertrouwen	  (cultuur)	  om	  met	  innovaEe	  te	  mogen	  ‘falen’	  
• Een	  goede	  introducEe	  van	  tool	  (presentaEe)	  
• Adequate	  ondersteuning	  (wie	  kijkt	  er	  mee,	  waar	  stel	  ik	  mijn	  vragen,	  FAQ	  en	  handleiding,	  etc.)	  
• Technische	  beschikbaarheid	  van	  het	  plaZorm	  op	  alle	  devices	  (desktop,	  mobiel,	  tablet,	  etc.)	  en	  overal	  

(thuis,	  op	  kantoor,	  bij	  de	  cliënt,	  etc.)	  
• De	  digitale	  vaardigheid	  van	  alle	  betrokkenen	  zorgt	  voor	  veel	  aarzeling/twijfel.	  
• Het	  is	  eng	  en	  lasEg	  om	  sociale	  vragen	  te	  expliciteren	  en	  ze	  aan	  de	  computer	  toe	  te	  vertrouwen.	  	  
• Het	  gevolg	  is	  dat	  men	  regelmaEg	  terug	  valt	  op	  de	  oude	  manier	  van	  organiseren.	  	  

Het	  is	  nog	  te	  vroeg	  om	  te	  spreken	  van	  een	  doorbraak	  van	  deze	  nieuwe	  manier	  van	  werken.	  Veel	  
enthousiaste	  professionals,	  cliënten	  en	  bestuurders	  geven	  aan	  dat	  dit	  logische	  barrières	  zijn	  van	  innovaEe	  
en	  dat	  zij	  er	  aan	  blijven	  trekken	  om	  dit	  wel	  mogelijk	  te	  maken.	  	  

3.6.	   RelaHe	  organisaHe	  en	  de	  buitenwereld,	  eerste	  casus:	  Inwonercloud	  

3.6.1.	   Inleiding	  
Iedere	  inwoner	  komt	  in	  zijn	  leven	  in	  aanraking	  met	  de	  dienstverlening	  van	  de	  gemeente	  en	  haar	  partners	  
binnen	  het	  sociaal	  domein.	  Je	  treR	  er	  vele	  lokePen,	  formulieren	  en	  verschillende	  hulpverleners.	  
Professionals	  worden	  toegewezen	  aan	  de	  burger	  in	  Ejden	  waarin	  begeleiding	  wenselijk	  of	  zelfs	  noodzakelijk	  
is.	  Met	  het	  nieuwe	  sociaal	  beleid	  gaan	  we	  niet	  meer	  uit	  van	  wat	  de	  burger	  niet	  kan,	  maar	  wat	  hij	  wel	  kan.	  
Zelfregie	  en	  eigen	  kracht	  zijn	  de	  uitgangspunten.	  We	  ondersteunen	  de	  inwoners	  hier	  graag	  bij	  met	  alle	  
technologische	  mogelijkheden.	  En	  daarom	  is	  er	  de	  Inwonercloud.	  Iedere	  burger	  zijn	  eigen	  digitale	  
omgeving,	  voor	  informaEe,	  organisaEe	  en	  ondersteuning	  bij	  de	  dienstverlening	  in	  het	  sociaal	  domein.	  

3.6.2.	   Over	  de	  	  Inwonercloud	  
De	  Inwonercloud	  is	  een	  iniEaEef	  van	  de	  Gemeente	  Woerden,	  met	  de	  ambiEe	  om	  een	  coöperaEe	  van	  
samenwerkende	  gemeenten	  te	  vormen	  voor	  de	  realisaEe	  en	  bredere	  uitrol.	  Inmiddels	  zijn	  de	  volgende	  
gemeenten	  al	  bij	  de	  inwonercloud	  betrokken:	  Woerden,	  Ronde	  Venen,	  SEchtse	  Vecht,	  Oudewater,	  
Eindhoven	  en	  Boxtel.	  Ook	  is	  er	  samenwerking	  met	  de	  Vereniging	  Nederlandse	  Gemeenten	  /	  
KwaliteitsinsEtuut	  Nederlandse	  Gemeenten	  ontstaan.	  	  

KernfuncHonaliteiten	  
De	  Inwonercloud	  moet	  burgers	  in	  de	  eigen	  kracht	  zePen;	  zij	  zijn	  zelfredzaam	  doordat	  zij	  toegang	  hebben	  tot	  
de	  juiste	  informaEe	  en	  hulp	  in	  de	  sociale	  omgeving.	  Lukt	  dit	  niet	  dan	  biedt	  de	  Inwonercloud	  eenvoudig	  
toegang	  tot	  contact	  met	  de	  gemeente	  of	  specialisEsche	  hulp.	  De	  Inwonercloud	  gaat	  uit	  van	  vier	  
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hoofdprincipes:	  de	  burger	  heeR	  een	  eigen	  dossier,	  de	  burger	  heeR	  toegang	  tot	  (sociale)	  informaEe	  en	  kan	  
deze	  delen,	  er	  is	  een	  marktplaats	  voor	  zorgvragen	  en	  zorgaanbod,	  en	  de	  burger	  heeR	  er	  een	  
persoonsgebonden	  budget.	  Deze	  vier	  hoofdprincipes	  zijn	  uitgewerkt	  naar	  negen	  kern-‐funcEonaliteiten	  om	  
zelfredzaam	  te	  kunnen	  zijn.	  

� 	  
Appstore	  
De	  Inwonercloud	  heeR	  als	  ambiEe	  om	  een	  integrale	  cloud	  te	  realiseren	  voor	  de	  inwoner,	  waarin	  hij	  zelf	  zorg	  
en	  ondersteuning	  op	  maat	  kan	  organiseren.	  De	  Inwonercloud	  gaat	  hierbij	  uit	  van	  de	  integraEe	  van	  
bestaande	  toepassingen.	  Op	  de	  negen	  kernfuncEonaliteiten	  van	  de	  Inwonercloud	  zijn	  momenteel	  al	  enorm	  
veel	  applicaEes	  (apps)	  beschikbaar	  voor	  de	  burger.	  Voor	  een	  zinvolle	  toepassing	  is	  een	  selecEe	  van	  apps	  
nodig	  op	  basis	  van	  een	  aantal	  criteria.	  De	  eerste	  uitdaging	  is	  om	  voor	  de	  burger	  overzicht	  te	  bieden	  en	  het	  
kaf	  van	  het	  koren	  te	  scheiden.	  Voor	  de	  Inwonercloud	  realiseren	  we	  daarom	  Inwonercloud	  I:	  een	  overzicht	  
van	  circa	  100	  apps	  die	  aansluiten	  bij	  het	  concept	  van	  de	  Inwonercloud,	  vindbaar	  via	  een	  (eenvoudige)	  
appstore.	  
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De	  Inwonercloud	  is	  groeimodel.	  Geschikte	  apps	  die	  samenwerking	  tussen	  inwoner	  en	  gemeenten	  of	  
zorgverlener	  mogelijk	  maken,	  kunnen	  worden	  geïntegreerd	  in	  een	  beheerde	  Inwonercloud	  (II).	  In	  de	  
Inwonercloud	  II	  kan	  de	  burger	  eenvoudig	  en	  veilig	  vanuit	  een	  persoonlijk	  profiel	  zijn	  zorg	  en	  ondersteuning	  
regelen.	  De	  onderliggende	  infrastructuur	  hiervoor	  is	  de	  Gemcloud.	  Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  burger	  niet	  
alsnog	  een	  papieren	  azandeling	  van	  de	  zorgkosten	  gepresenteerd	  krijgt	  werkt	  de	  Inwonercloud	  ook	  aan	  
een	  de	  mogelijkheid	  van	  registraEe	  in	  de	  gemeentelijke	  soRware	  en	  de	  soRware	  van	  de	  sociale	  keten.	  Het	  
gaat	  hierbij	  slechts	  om	  de	  registraEe	  dat	  er	  zorg	  afgenomen	  is.	  De	  inhoud	  blijR	  eigendom	  van	  de	  inwoner.	  

InnovaHe	  sociaal	  domein	  
InformaEevoorziening	  via	  de	  Inwonercloud	  en	  het	  innovaEef	  organiseren	  van	  het	  sociaal	  domein	  gaan	  hand	  
in	  hand.	  Veel	  gemeenten	  zijn	  al	  hard	  aan	  de	  slag	  met	  de	  vernieuwing	  de	  manier	  van	  hulpverlenen.	  De	  
Inwonercloud	  is	  een	  belangrijk	  hulpmiddel	  voor	  deze	  transformaEe.	  Wil	  je	  de	  inwoner	  echt	  centraal	  stellen	  
en	  regie	  geven,	  dan	  kan	  dat	  niet	  vanachter	  een	  loket.	  Het	  faciliteren	  van	  online	  hulp,	  keuzemogelijkheden	  
en	  goede	  informaEevoorziening	  is	  een	  randvoorwaarde	  om	  van	  de	  transformaEe	  een	  succes	  te	  maken.	  

Basisgedachte	  privacy	  
Dat	  gemeenten	  met	  de	  decentralisaEes	  straks	  over	  allerlei	  persoonlijke	  data	  gaan	  beschikken	  is	  voor	  velen	  
zorgwekkend.	  De	  coöperaEe	  wil	  daarom	  niet	  achteloos	  meegaan	  in	  de	  dataverzameldrang	  in	  het	  
gemeentelijk	  domein,	  maar	  wil	  dat	  de	  inwoner	  bepaalt	  welke	  informaEe	  de	  gemeente	  mag	  inzien.	  Door	  de	  
inwoner	  de	  beschikking	  en	  het	  beheer	  over	  de	  eigen	  data	  te	  geven,	  is	  hij/zij	  volledig	  in	  control.	  De	  inwoner	  
zal	  immers	  zelf	  de	  toegang	  tot	  de	  relevante	  gegevens	  moeten	  verstrekken	  aan	  de	  gemeente.	  Dit	  gaat	  uit	  van	  
vertrouwen	  in	  de	  inwoner;	  en	  het	  zoeken	  van	  oplossingen	  in	  situaEes	  waar	  hier	  hulp	  bij	  nodig	  is.	  	  

Een	  voorbeeld:	  Willem	  in	  de	  cloud	  
Willem	  is	  56	  jaar	  en	  sinds	  een	  jaar	  woont	  hij	  in	  Woerden.	  Willem	  is	  fietsenmaker	  en	  is	  een	  harde	  werker.	  
Twee	  jaar	  geleden	  hee@	  Willem	  zijn	  vrouw	  verloren.	  Ondanks	  zijn	  lee@ijd	  hee@	  hij	  twee	  jonge	  kinderen.	  Hij	  
redt	  het	  niet	  al3jd	  in	  zijn	  eentje	  om	  en	  de	  kost	  te	  verdienen	  en	  het	  huishouden	  te	  doen	  
en	  voor	  de	  kinderen	  te	  zorgen.	  Hij	  hee@	  het	  daar	  zelf	  ook	  moeilijk	  mee.	  Willems	  baas	  

GemcloudGemeentelijke	  

Apps ter ondersteuning van 

Inwonercloud 

Inwonercloud I 
ICT 	  
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vroeg	  of	  hij	  er	  niet	  depressief	  van	  werd.	  Dat	  hee@	  hem	  aan	  het	  denken	  gezet.	  Zijn	  sociale	  netwerk	  in	  
Woerden	  is	  nog	  niet	  zo	  groot.	  Gelukkig	  hee@	  hij	  sinds	  kort	  wel	  goed	  contact	  met	  Jeanet	  van	  het	  sociaal	  
wijkteam.	  	  

Willem	  gebruikt	  de	  volgende	  toepassingen	  van	  de	  Inwonercloud:	  
● Eigen	  Verhaal	  om	  de	  situa3e	  en	  gemoedstoestand	  te	  beschrijven	  die	  hij	  deelt	  met	  Jeanet	  

van	  het	  sociaal	  wijkteam.	  
● ZelZulp-‐apps	  voor	  het	  vinden	  van	  antwoorden	  over	  zijn	  gemoedstoestand,	  het	  doen	  van	  

zel@ests	  en	  vinden	  van	  3ps	  om	  weer	  wat	  meer	  zonnestralen	  te	  vangen	  op	  een	  dag.	  
● Eigen	  Budget	  voor	  het	  inzeJen	  van	  een	  hulp	  in	  de	  huishouding	  om	  wat	  meer	  rust	  in	  het	  

leven	  van	  Willem	  te	  krijgen.	  
● Marktplaats	  om	  zijn	  persoonlijke	  budget	  te	  koppelen	  aan	  een	  betrouwbare	  hulp	  in	  de	  

huishouding.	  Op	  basis	  van	  de	  beoordelingen	  van	  andere	  kan	  hij	  snel	  een	  keuze	  maken.	  

3.6.3	   Inwonercloud	  in	  de	  prakHjk	  

Ontwikkeling	  techniek	  
Er	  is	  een	  start	  gemaakt	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  ondersteuningsplan	  om	  de	  inkoop	  van	  zorg	  vanuit	  de	  
gemeente	  te	  kunnen	  doen.	  In	  de	  opzet	  van	  de	  soRware	  wordt	  direct	  aangesloten	  op	  de	  ‘eigen	  verhaal’	  en	  
‘eigen	  dossier’	  gedachte.	  In	  2016	  moet	  zowel	  de	  soRware	  architectuur	  staan	  en	  de	  eerste	  applicaEes	  
ontwikkeld	  zijn.	  Vanuit	  hier	  kan	  verder	  gewerkt	  worden	  aan	  integraEes	  van	  bestaande	  toepassingen	  die	  de	  
inwoner	  faciliteren.	  

Vullen	  van	  de	  appstore	  
In	  de	  appstore	  zijn	  momenteel	  circa	  30	  apps	  opgenomen	  die	  de	  inwoner	  kan	  gebruiken	  zonder	  tussenkomst	  
van	  overheid	  of	  zorgverlener.	  De	  appstore	  is	  gevuld	  in	  samenwerking	  met	  de	  leveranciers	  van	  de	  apps.	  Dit	  
met	  als	  doel	  de	  betrokkenheid	  te	  vergroten	  en	  met	  elkaar	  het	  gesprek	  te	  kunnen	  starten	  over	  integraEe	  in	  
de	  Inwonercloud.	  In	  2016	  wordt	  dit	  aantal	  uitgebreid	  naar	  100	  apps.	  

Micropilots	  
Hoewel	  het	  realiseren	  van	  de	  Inwonercloud	  technisch	  geen	  eenvoudig	  traject	  is,	  kunnen	  we	  stellen	  dat	  het	  
succes	  slechts	  voor	  20%	  azangt	  van	  deze	  techniek.	  De	  overige	  80%	  kent	  een	  sociaal	  aspect	  en	  hangt	  af	  van	  
de	  adopEe	  en	  het	  gebruik	  door	  de	  Inwoners,	  hulpverleners	  en	  gemeenten.	  Om	  hierop	  in	  te	  spelen	  start	  het	  
project	  Inwonercloud	  diverse	  micropilots.	  In	  de	  micropilots	  gaan	  hulpverleners	  en	  inwoners	  aan	  de	  slag	  met	  
bestaande	  tools.	  Eens	  per	  maand	  wordt	  een	  bijeenkomst	  georganiseerd	  waarin	  deelnemers	  ervaringen	  met	  
het	  gebruik	  van	  de	  apps	  uitwisselen	  en	  nieuwe	  micropilots	  starten.	  

3.6.4	   De	  bevindingen	  
Het	  concept	  van	  de	  Inwonercloud	  slaat	  aan,	  maar	  heeR	  Ejd	  nodig.	  We	  hebben	  de	  volgende	  bevindingen:	  

● De	  eerste	  micropilots	  zijn	  van	  enthousiast	  van	  start.	  De	  hulpverleners	  zijn	  met	  hun	  cliënten	  aan	  het	  
samenwerken	  met	  apps.	  

● Ontwikkelaars	  staan	  open	  voor	  samenwerking.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  ontwikkelaars	  van	  de	  kleine	  
apps	  is	  intrinsiek	  gemoEveerd	  om	  de	  inwoner	  ook	  echt	  zelfredzaam	  te	  laten	  zijn.	  De	  bereidheid	  tot	  
samenwerking	  en	  integraEe	  is	  hierdoor	  groot.	  

● De	  eerste	  versie	  van	  soRware	  is	  in	  ontwikkeling.	  Het	  ondersteuningsplan	  dat	  de	  sociale	  makelaars	  
gebruiken	  is	  in	  de	  filosofie	  van	  de	  Inwonercloud	  ontwikkeld.	  

● eHealth	  is	  nog	  niet	  algemeen	  geaccepteerd	  in	  het	  sociaal	  domein.	  Deelnemers	  zijn	  enthousiast,	  
maar	  onervaren.	  	  

● De	  bekendheid	  van	  het	  overgrote	  deel	  van	  de	  apps	  is	  laag.	  Dit	  vraagt	  veel	  promoEe	  en	  markeEng	  
van	  het	  concept.	  
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● Er	  is	  een	  zekere	  angst	  voor	  de	  borging	  van	  de	  privacy.	  Dit	  onderwerp	  is	  in	  de	  huidige	  situaEe	  al	  een	  

belangrijk	  aandachtspunt,	  en	  zal	  toenemen	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  integraEe	  van	  applicaEes	  in	  de	  
Inwonercloud.	  

3.7	   RelaHe	  organisaHe	  en	  de	  buitenwereld,	  tweede	  casus:	  Jeugdcloud	  

3.7.1	  	   Inleiding	  
De	  zorg	  voor	  de	  jeugd	  ondergaat	  een	  transformaEe	  door	  de	  toepassing	  van	  de	  eigen	  kracht	  en	  
zelfredzaamheid	  van	  het	  individu	  in	  combinaEe	  met	  het	  benuPen	  van	  technologische	  innovaEes	  in	  
hulpverlening.	  Alares	  onderzocht	  met	  pioniers	  in	  de	  zorg	  voor	  jeugd	  de	  eerste	  mogelijkheden	  om	  zorg	  via	  
apps	  te	  organiseren.	  Dit	  resulteerde	  in	  de	  visie	  ‘Jeugdcloud’;	  een	  inspiraEemodel	  om	  de	  (jeugd)zorg	  écht	  
anders	  te	  organiseren,	  met	  de	  samen-‐kracht	  van	  cliënten	  en	  de	  online	  mogelijkheden	  van	  nu	  (ook	  wel	  zorg	  
3.0	  genoemd).	  Voor	  dit	  traject	  is	  gesproken	  met	  jongeren,	  jonge	  ouders,	  zorgprofessionals,	  gemeenten	  en	  
experts	  om	  funcEonele	  wensen	  in	  kaart	  te	  brengen;	  wat	  heb	  we	  eigenlijk	  nodig	  als	  we	  het	  
hulpverleningstraject	  digitaliseren?	  En	  tegelijkerEjd	  was	  de	  bevinding	  dat	  er	  een	  groot	  bestaand	  aanbod	  in	  
apps	  bestaat,	  die	  niet	  of	  nauwelijks	  bekendheid	  genereren.	  	  

Om	  een	  overzicht	  te	  bieden	  in	  het	  grote	  aanbod	  van	  zelfzorgondersteunende	  tool	  is	  de	  Jeugdcloud	  
Appstore	  opgericht.	  De	  Jeugdcloud	  Appstore	  biedt	  een	  overzicht	  van	  handige	  apps,	  tools	  en	  websites	  die	  
de	  zorg	  kunnen	  vergemakkelijken.	  Deze	  zijn	  gecategoriseerd	  naar	  doelgroepen	  en	  thema’s	  zoals	  ‘zelzulp’,	  
‘communicaEe’	  en	  nog	  acht	  andere	  categorieën.	  Of	  je	  nu	  ouder	  of	  een	  jongere	  bent	  of	  werkzaam	  als	  
professional,	  voor	  iedereen	  zijn	  apps	  beschikbaar.	  	  

3.7.2	   Over	  Jeugdcloud	  Appstore	  
De	  Jeugdcloud	  Appstore	  biedt	  naast	  het	  brengen	  van	  overzicht	  in	  apps,	  meerwaarde	  door	  de	  geplaatste	  
apps	  uitgebreid	  funcEoneel	  en	  technisch	  te	  valideren.	  Hiermee	  verwezenlijken	  we	  de	  ambiEe	  om	  de	  zorg	  
voor	  de	  jeugd	  leuker	  en	  makkelijker	  te	  maken	  en	  op	  een	  verantwoorde	  manier	  te	  digitaliseren.	  De	  
Jeugdcloud	  Appstore	  is	  een	  maatschappelijk	  iniEaEef	  van	  acht	  deelnemende	  organisaEes:	  Alares,	  Cardea,	  
CJG	  Capelle	  aan	  den	  IJssel,	  Juvent,	  Horizon,	  MEE	  Plus,	  Spirit	  en	  TriviumLindenhof.	  	  

De	  CoöperaEe	  Jeugdcloud	  Appstore	  werkt	  voor	  jongeren,	  ouders	  en	  zorgprofessionals	  aan	  drie	  doelen:	  	  
1. Het	  ontsluiten	  van	  apps	  in	  de	  zorg	  voor	  jeugd;	  
2. Het	  bieden	  van	  gevalideerde	  opvoedkundige	  informaEe	  van	  de	  SEchEng	  Opvoeden;	  
3. Het	  ontwikkelen	  van	  een	  community	  gericht	  op	  het	  ‘Digitale	  Jeugdplein’.	  

App-‐checkers	  voegen	  waarde	  toe	  door	  validaHe	  
Met	  het	  enorme	  aanbod	  aan	  apps	  in	  de	  publieke	  appstores	  is	  er	  veel	  variëteit	  in	  kwaliteit	  en	  de	  wijze	  
waarop	  met	  de	  gegevens	  binnen	  deze	  apps	  wordt	  omgesprongen.	  Om	  zorg	  te	  dragen	  dat	  alleen	  de	  beste	  
apps	  binnen	  de	  Jeugdcloud	  Appstore	  onder	  de	  aandacht	  komen,	  voeren	  wij	  een	  funcEonele-‐	  en	  technische	  
validaEe	  uit.	  Met	  een	  groep	  App-‐checkers	  (zorgprofessionals	  van	  de	  coöperaEeleden)	  voeren	  wij	  een	  
funcEonele	  validaEe	  uit	  door	  een	  professionele	  blik	  op	  gebruiksvriendelijkheid	  en	  een	  technische	  validaEe	  
gericht	  op	  privacy	  en	  beveiliging .	  De	  validaEe	  resulteert	  uiteindelijk	  in	  het	  schrijven	  en	  publiceren	  van	  1

reviews.	  

3.7.3	  	   Jeugdcloud	  Appstore	  in	  de	  prakHjk	  
De	  App-‐checkers	  delen	  met	  elkaar	  online	  via	  het	  plaZorm	  Part-‐Up	  en	  offline	  door	  vier-‐wekelijkse	  meetups	  
hun	  kennis	  en	  ervaringen	  over	  het	  gebruik	  apps.	  Dit	  resulteert	  in	  veel	  dynamiek	  binnen	  en	  buiten	  de	  
coöperaEeleden.	  Nieuwe	  leden	  kunnen	  via	  een	  abonnementsvorm	  deelnemen	  aan	  de	  acEviteiten	  van	  de	  
App-‐checkers:	  	  

 De Coöperatie Jeugdcloud Appstore werkt (op initiatief van de coöperatie zelf) samen met Deloitte, GGD Nederland, Mobile Doctors 1

en Kenniscentrum KJP aan een eenduidige technische validatie. Dit moet voorkomen, dat in de wildgroei van apps er geen wildgroei 
aan validaties ontstaat.
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- Je	  kunt	  als	  App-‐checker	  apps	  (Ejdelijk	  en	  kosteloos)	  gebruiken	  en	  reviewen;	  	  
- Apps	  die	  door	  de	  eigen	  organisaEe	  zijn	  ontwikkeld,	  worden	  tegen	  kostprijs	  gevalideerd;	  	  
- Alleen	  App-‐checkers	  hebben	  toegang	  tot	  het	  officiële	  ‘Rapport	  technische-‐	  en	  funcEonele	  validaEe’.	  

Reviews	  zijn	  namelijk	  openbaar,	  maar	  de	  volledige	  rapporten	  zijn	  besloten	  op	  de	  Jeugdcloud	  
Appstore	  te	  lezen;	  	  

- De	  CoöperaEe	  Jeugdcloud	  Appstore	  biedt	  een	  premium	  forum,	  het	  ‘Digitale	  jeugdplein’	  op	  Part-‐Up	  
aan.	  Waardoor	  App-‐checkers	  online	  samenwerken,	  discussie	  kunnen	  voeren	  over	  het	  gebruik	  van	  
apps	  en	  nieuwe	  ervaringen	  kunnen	  delen.	  	  

3.7.4	  	   Bevindingen	  
Door	  overzicht	  te	  bieden	  van	  tools	  in	  de	  zorg	  voor	  jeugd	  en	  deze	  te	  reviewen,	  werken	  we	  aan	  een	  acEeve	  
community.	  Zorgprofessionals	  uit	  het	  hele	  land	  zijn	  zo	  ambassadeurs	  van	  zorg	  3.0	  en	  versterken	  de	  online	  
zelfredzaamheid	  en	  eigen	  kracht	  van	  jongeren	  en	  (hun)	  ouders.	  We	  zijn	  pas	  een	  jaar	  onderweg,	  maar	  zien	  
door	  dit	  iniEaEef	  wel	  de	  eerste	  resultaten	  zichtbaar	  worden:	  

- Er	  is	  overzicht	  in	  zelfredzaamheidsapps	  in	  de	  zorg	  voor	  jeugd;	  
- Een	  acEeve	  community	  van	  zorgprofessionals	  deelt	  bevindingen	  over	  het	  gebruik	  van	  apps	  met	  

elkaar	  en	  spelen	  daarmee	  in	  op	  de	  zelfredzaamheid	  en	  eigen	  kracht	  van	  cliënten;	  
- De	  technische	  validaEe	  zorgt	  ervoor	  dat	  gebruikers	  weten	  dat	  de	  app	  veilig	  is	  om	  te	  gebruiken.	  We	  

spelen	  hiermee	  in	  op	  de	  maatschappelijke	  behoeRe	  van	  ‘keuring’	  van	  apps,	  wat	  de	  afgelopen	  Ejd	  
veel	  in	  het	  nieuws	  is	  geweest;	  

- Samenwerking	  met	  andere	  doelgroepen,	  zoals	  artsen	  en	  jeugdpsychiaters,	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  geen	  
dubbel	  werk	  gedaan	  hoeR	  te	  worden.	  De	  gevolgen	  van	  digitalisering	  zijn	  vrij	  generiek	  als	  je	  kijkt	  
naar	  visie,	  strategie	  en	  beleid	  van	  zorgorganisaEes.	  Samenwerking	  zorgt	  daarom	  voor	  een	  
efficiencyslag	  binnen	  de	  organisaEe;	  

- OrganisaEes	  werken	  door	  deze	  zelfredzaamheidsapps	  steeds	  meer	  aan	  ‘blended	  hulpverlening’.	  De	  
mix	  van	  on-‐	  en	  offline	  hulpverlening	  zorgt	  voor	  minder	  registraEe	  en	  verantwoordingsEjd,	  waardoor	  
professionals	  meer	  hulpvragen	  kunnen	  beantwoorden.	  

4.	  Analyse	  
Op	  basis	  van	  de	  casusbeschrijvingen	  bekijken	  we	  of	  het	  haalbaar	  is	  om	  een	  digitaal	  IXELF	  plaZorm	  te	  
ontwikkelen.	  We	  kijken	  hierbij	  naar	  te	  twee	  gestelde	  criteria	  marktpotenEe	  en	  betaalbaarheid.	  

4.1.	   MarktpotenHe	  
De	  integrale	  prak3jk	  op	  basis	  van	  de	  IXELF	  factor	  die	  terug	  moet	  komen	  in	  het	  pla>orm.	  

De	  analyse	  van	  de	  markt	  laat	  zien	  dat	  er	  al	  veel	  ontwikkeling	  is	  op	  ieder	  van	  de	  kwadranten.	  En	  de	  
casestudies	  zijn	  uiteraard	  niet	  uitpuPend.	  Als	  we	  een	  antwoord	  moeten	  geven	  op	  wat	  er	  mist,	  is	  het	  van	  
belang	  om	  terug	  te	  kijken	  naar	  de	  gewenste	  funcEonaliteiten.	  We	  doen	  dit	  per	  doelgroep.	  

binnen buiten

ik cliënt	  -‐	  eigen	  leven	  (essenEe) cliënt	  -‐	  hulpverlener	  (gedrag)

wij hulpverlener	  -‐	  organisaEe	  (cultuur) organisaEe	  -‐	  sociaal	  domein	  
(systeem)
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4.1.1	   Voor	  het	  individu/gezin	  

De	  casus	  Invis	  laat	  zien	  dat	  de	  markt	  momenteel	  al	  voorziet	  in	  het	  bieden	  van	  een	  overzicht	  van	  
verschillende	  instanEes	  en	  hulpverleners	  op	  lokale	  schaal.	  

De	  casus	  Blogboek	  is	  een	  toepassingen	  die	  het	  mogelijk	  maakt	  voor	  cliënten	  om	  zelf	  een	  persoonlijk	  
dossier/dagboek	  bij	  te	  houden,	  waarin	  gecommuniceerd	  en	  samengewerkt	  wordt	  met	  professionals	  en	  
mantelzorgers.	  

We	  hebben	  in	  dit	  rapport	  geen	  aparte	  casuïsEek	  opgenomen	  over	  onderlinge	  communicaEemogelijkheden	  
tussen	  burgers	  en	  hulpverleners.	  Er	  zijn	  meerdere	  oplossingen	  in	  de	  markt	  die	  afgeschermde	  communicaEe	  
mogelijk	  maken.	  Die	  kunnen	  zelfstandig	  of	  als	  funcEe	  binnen	  een	  specifieke	  toepassing	  worden	  benut.	  

Wat	  ontbreekt	  er	  nog?	  	  
De	  markt	  is	  sterk	  in	  beweging	  voor	  het	  ondersteunen	  van	  het	  individu	  en	  gezin.	  Invis	  en	  Blogboek	  zijn	  
slechts	  voorbeelden	  van	  toepassingen	  die	  momenteel	  ontwikkeld	  worden.	  De	  noodzaak	  tot	  de	  ontwikkeling	  
van	  nieuwe	  tools	  voor	  het	  individu	  en/of	  het	  gezin,	  is	  daarmee	  niet	  aanwezig.	  Wat	  de	  markt	  wel	  kan	  
gebruiken	  is	  het	  vergroten	  van	  de	  bekendheid.	  Echte	  adopEe	  door	  de	  maatschappij	  kan	  hierdoor	  versnellen.	  

4.1.2	   Voor	  de	  hulpverlener	  

De	  casussen	  Zelfzorg	  Ondersteund	  en	  Pla,orm	  ExperHse	  Jeugd	  bieden	  de	  hulpverlener	  respecEevelijk	  een	  
kennisbank	  met	  toolbox	  voor	  effecEeve	  zorgondersteuning	  en	  kennisuitwisseling/communicaEe	  met	  andere	  
hulpverleners.	  Beschikbare	  instrumenten	  (tools)	  in	  de	  categorie	  van	  Blogboek	  (zoals	  Caren,	  Quli,	  of	  Zorgom)	  
bieden	  de	  professional	  de	  mogelijkheid	  om	  zowel	  te	  communiceren	  met	  de	  cliënt	  als	  het	  aanleggen	  van	  een	  
(gedeeld)	  professioneel	  dossier.	  

Wat	  ontbreekt	  er	  nog?	  	  
Er	  zijn	  diverse	  ontwikkelingen	  om	  de	  professional	  beter	  te	  voorzien	  van	  handreikingen	  en	  methoden	  voor	  
zorgverlening.	  Deze	  tools	  moeten	  echter	  doorontwikkeld	  worden	  de	  komende	  jaren	  om	  ook	  volledig	  
inzetbaar	  te	  zijn	  voor	  het	  sociaal	  domein.	  Daarnaast	  bieden	  de	  tools	  die	  ontwikkeld	  worden	  voor	  het	  
individu	  ook	  de	  professional	  een	  goede	  basis	  voor	  het	  veranderen	  van	  de	  zorg.	  In	  de	  prakEjk	  blijkt	  het	  
echter	  een	  uitdaging	  om	  de	  gedragsverandering	  bij	  de	  professional	  te	  realiseren	  om	  ook	  daadwerkelijk	  
gebruik	  te	  gaan	  maken	  van	  de	  nieuwe	  (digitale)	  mogelijkheden.	  Een	  verklaring	  is	  dat	  de	  professional	  zich	  in	  
een	  spagaat	  bevindt	  van	  tradiEonele	  azandeling	  van	  zorg	  (en	  de	  registraEe	  daarvan)	  en	  de	  nieuwe	  wereld	  
van	  online	  toepassingen.	  

4.1.3	   Voor	  de	  organisaHe	  

Gewenste	  funcEonaliteiten	  voor	  het	  individu	  /gezin: 
● overzicht	  (sociale	  kaart)	  van	  verschillende	  instanEes	  en	  hulpverleners	  
● bijhouden	  van	  een	  persoonlijk	  dossier	  en/of	  dagboek	  
● communicaEe	  met	  hulpverleners

Gewenste	  	  funcEonaliteiten	  voor	  hulpverleners	  ter	  ondersteuning	  van	  het	  geluksproces	  
● toegang	  tot	  kennisbank	  (effecEeve	  methoden	  en	  prakEjken,	  richtlijnen,	  protocollen)	  
● opstellen	  en	  beheren	  van	  een	  professioneel	  dossier	  
● communicaEe	  met	  individu	  /	  gezin	  
● communicaEe	  met	  andere	  hulpverleners
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De	  casus	  Part-‐up	  laat	  zien	  dat	  er	  ook	  op	  het	  gebied	  van	  het	  anders	  organiseren	  van	  mensen	  in	  
(gelegenheids)teams	  al	  digitale	  oplossingen	  aanwezig	  zijn.	  Part-‐up	  faciliteert	  het	  samenbrengen	  van	  
cliënten,	  informele-‐	  en	  formele	  zorgverleners	  en	  financiers.	  Uitgangspunt	  is	  de	  totstandkoming	  van	  een	  
gezamenlijk	  gedragen	  plan,	  waarbij	  de	  regie	  bij	  het	  gezin	  en	  de	  betrokkenen	  berust.	  Dit	  sEmuleert	  tevens	  
het	  gevoel	  van	  eigenaarschap	  bij	  zowel	  het	  individu/gezin	  als	  bij	  de	  hulpverlener	  omdat	  regie	  en	  
verantwoordelijkheid	  samen	  gaan	  vallen.	  

Ten	  aanzien	  van	  het	  toegang	  bieden	  tot	  scholingsaanbod	  en	  het	  bieden	  van	  adequate	  informaEe	  aan	  
medewerkers	  over	  financieringsmogelijkheden	  is	  het	  vooral	  van	  belang	  dat	  organisaEes	  onderling	  kennis	  
uitwisselen	  over	  cursussen,	  subsidiemogelijkheden,	  investeringsbronnen	  et	  cetera.	  Maar	  ook	  welke	  interne	  
budgePen	  er	  beschikbaar	  worden	  gesteld.	  HRM	  afdelingen	  kunnen	  hierbij	  behulpzaam	  zijn.	  Via	  welk	  digitaal	  
hulpmiddel	  deze	  kennis	  wordt	  doorgegeven	  aan	  de	  medewerkers	  /	  hulpverleners	  maakt	  niet	  zo	  veel	  uit.	  Er	  
zijn	  heel	  veel	  oplossingen	  van	  kennismanagementsystemen,	  (social)	  media,	  intranetoplossingen	  waarmee	  
dit	  kan	  worden	  gerealiseerd.	  	  

Wat	  ontbreekt	  er	  nog?	  	  
Technisch	  gezien	  is	  er	  voldoende	  instrumentarium	  in	  de	  markt	  aanwezig	  wat	  door	  organisaEes	  in	  kan	  
worden	  gezet	  om	  medewerkers	  te	  sEmuleren	  tot	  gedragsverandering.	  Het	  is	  meer	  een	  kwesEe	  van	  de	  wil	  
om	  lef	  te	  tonen	  als	  (leiders	  van	  de)	  organisaEe	  om	  acEef	  mee	  te	  kantelen	  in	  het	  sociale	  domein.	  Om	  een	  
cultuurverandering	  door	  te	  voeren	  die	  meer	  gericht	  is	  op	  “samenredzaamheid”	  en	  de	  expressie	  van	  de	  
IXELF	  factor	  posiEef	  te	  waarderen.	  

Gewenste	  funcEonaliteiten	  voor	  organisaEes	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  hulpverlener 
● aanbieden	  van	  instrumentarium	  voor	  afstemming	  /organisaEe	  van	  werkzaamheden	  
● toegang	  tot	  kennisbronnen	  over	  financiering	  
● toegang	  tot	  scholingsaanbod
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4.1.4	   Voor	  maatschappelijk	  systeem	  en	  overheid	  

De	  casussen	  Inwonercloud	  en	  Jeugdcloud	  laten	  zien	  dat	  op	  bestuurlijk	  niveau	  ook	  een	  flinke	  beweging	  in	  
gang	  is	  gezet	  naar	  eigen	  kracht	  en	  zelfredzaamheid	  van	  de	  burger.	  Beide	  trajecten	  zePen	  flink	  in	  op	  een	  
mindshiR	  van	  de	  burger	  én	  de	  professional.	  TegelijkerEjd	  is	  er	  met	  name	  in	  het	  project	  de	  Inwonercloud	  
aandacht	  voor	  opEmalisaEe	  van	  azandeling	  van	  zorg	  en	  bijbehorende	  managemenEnformaEe.	  

Via	  diverse	  routes	  en	  systemen	  biedt	  de	  overheid	  haar	  burgers	  al	  toegang	  tot	  haar	  eigen	  dienstverlening.	  
Voorbeelden	  daarvan	  zijn:	  www.mijnoverheid.nl,	  gemeentelijke	  websites,	  digitale	  lokePen	  et	  cetera.	  
Inwonercloud	  II	  en	  Jeugdcloud	  laten	  zien	  dat	  er	  ook	  binnen	  toepassingen	  voor	  het	  sociaal	  domein	  diverse	  
verbindingen	  gemaakt	  kunnen	  worden	  met	  de	  gemeente.	  Daarbij	  is	  speciale	  aandacht	  voor	  privacy	  van	  de	  
burger	  gewenst.	  

Daarnaast	  kan	  vanuit	  verschillende	  applicaEes	  geaggregeerde	  informaEe	  worden	  verstrekt	  over	  de	  
(soorten)	  gezondheids-‐	  en	  geluksvragen	  waarvoor	  de	  toepassingen	  worden	  gebruikt.	  Tevens	  is	  het	  vrij	  
eenvoudig	  om	  een	  signaalfuncEe	  van	  knelpunten	  toe	  te	  voegen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  “ideeënbus”.	  	  

Wat	  ontbreekt	  er	  nog?	  
Op	  het	  gebied	  van	  digitaal	  instrumentarium	  wat	  door	  de	  overheid	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  de	  
transformaEe	  in	  het	  sociaal	  domein	  te	  bevorderen	  is	  er	  voldoende	  keuze.	  Het	  gaat	  er	  vooral	  om	  hoe	  acEef	  
een	  lokale	  overheid	  het	  thema	  oppikt.	  Het	  betekent	  ook	  voor	  gemeenten	  een	  cultuuromslag	  in	  de	  omgang	  
met	  haar	  inwoners.	  

4.2	   Betaalbaarheid	  

Hoewel	  er	  op	  ieder	  van	  de	  gewenste	  funcEonaliteiten	  al	  marktparEjen	  zijn	  die	  in	  het	  gat	  van	  het	  sEmuleren	  
van	  eigen	  kracht	  springen,	  is	  de	  markt	  zelf	  nog	  jong.	  WePelijke	  regels	  rondom	  privacy	  en	  beveiliging	  hebben	  
sterk	  de	  aandacht	  van	  de	  poliEek	  en	  daarmee	  de	  maatschappij.	  Ook	  het	  koppelen	  van	  de	  infrastructuur	  
gebeurt	  nog	  niet	  op	  grote	  schaal.	  Er	  zijn	  verschillende	  pogingen	  gedaan	  in	  het	  verleden	  voor	  het	  realiseren	  
van	  schakelpunten	  op	  regionaal	  en	  landelijk	  niveau.	  In	  plaats	  van	  centraal	  schakelen	  komt	  ook	  de	  trend	  van	  
decentraal	  aansluiten	  op.	  Het	  oprichten	  van	  een	  nieuwe	  plaZorm	  zal	  hierdoor	  de	  nodige	  technische	  
uitdagingen	  kennen.	  Uitdagingen	  die	  zeker	  grote	  kosten	  met	  zich	  meebrengen.	  

Naast	  de	  technische	  en	  juridische	  uitdaging	  bij	  het	  nieuw	  te	  ontwikkelen	  plaZorm,	  zal	  een	  nog	  grotere	  
investering	  gepaard	  gaan	  met	  het	  gebruiksvriendelijk	  en	  aantrekkelijk	  maken	  van	  het	  plaZorm.	  De	  
individuele	  casussen	  kunnen	  beter	  voldoen	  aan	  de	  gebruikerswensen	  van	  hun	  doelgroep	  dan	  een	  integraal	  

Gewenste	  funcEonaliteiten	  voor	  het	  maatschappelijk	  systeem,	  de	  overheid	  (publieke	  taken) 
● de	  burger	  toegang	  bieden	  tot	  de	  overheid	  (loket-‐	  en	  gidsfuncEe)	  
● aanbieden	  instrumentarium	  voor	  maatschappelijke	  parEcipaEe	  en	  zelfredzaamheid	  
● informaEe	  over	  de	  (geaggregeerde)	  gezondheids-‐	  en	  geluksvragen	  van	  lokale	  populaEe	  
● signaalfuncEe	  t.a.v.	  knelpunten	  in	  lokaal	  beleid	  en	  lokale	  regelgeving

Algemene	  randvoorwaarden	  
● wePelijke	  regels	  (privacy	  en	  beveiliging)	  
● koppelingen	  met	  (landelijke)	  digitale	  infrastructuur	  
● toegankelijkheid	  en	  gebruiksvriendelijkheid	  
● uitstraling	  (look	  en	  feel)	  
● beheer
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plaZorm.	  Daarnaast	  is	  de	  inscharng	  dat	  met	  de	  realisaEe	  van	  de	  besproken	  voorbeelden	  circa	  een	  miljoen	  
investering	  gepaard	  is	  gegaan.	  Dit	  is	  exclusief	  de	  vermarkEng	  (communicaEe,	  beheer,	  markeEng)	  van	  de	  
tools.	  

*GeschaPe	  kosten	  zijn	  niet	  op	  basis	  van	  werkelijk	  gedane	  investering,	  maar	  op	  basis	  van	  ervaring	  van	  enkele	  experts.	  

De	  vraag	  van	  betaalbaarheid	  kunnen	  we	  op	  een	  kwanEtaEeve	  wijze	  voorrekenen	  door	  ontwikkelkosten	  en	  
kosten	  van	  beheer	  en	  vermarkEng	  te	  berekenen.	  Interessanter	  is	  het	  om	  de	  vraag	  van	  betaalbaarheid	  
kwalitaEef	  te	  beantwoorden.	  Als	  er	  voldoende	  budget	  is	  voor	  de	  realisaEe	  van	  een	  IXELF	  plaZorm,	  is	  dit	  
plaZorm	  dan	  ook	  een	  (verwachte)	  verbetering	  van	  de	  bestaande	  oplossingen?	  Het	  beantwoorden	  van	  deze	  
vraag	  is	  het	  beantwoorden	  van	  de	  vraag	  of	  generieke	  of	  specifieke	  oplossing	  beter	  is.	  Gezien	  de	  grote	  
diversiteit	  van	  doelgroepen	  voor	  het	  plaZorm	  is	  de	  verwachEng	  dat	  specifieke	  toepassingen	  alEjd	  beter	  aan	  
zullen	  sluiten.	  

Onderdeel Geschace	  kosten*

Individu	  /	  het	  gezin

Ontwikkeling	  applicaEe	  met	  sociale	  kaart	  funcEe	  (inclusief	  kaart) €300.000

Ontwikkeling	  applicaEe	  met	  dossierfuncEe €200.000

CommunicaEe	  met	  hulpverleners incl

Hulpverlener

Ontwikkeling	  experEse	  plaZorm	  kennisuitwisseling €70.000

Ontwikkeling	  website	  met	  toolbox	   €80.000

OrganisaHe

Ontwikkeling	  applicaEe	  voor	  zelforganisaEe €200.000

Systeem

Ontwikkeling	  plaZorm	  voor	  zorgtoegang	  Inwoner €175.000

Ontwikkeling	  appstore	  met	  validaEe €120.000

Totaal €1.145.000
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5.	  Conclusies	  en	  aanbevelingen	  

5.1.	   Wel	  of	  geen	  integraal	  digitaal	  IXELF	  pla,orm?	  
Op	  dit	  moment	  is	  er	  geen	  integraal	  plaZorm	  op	  de	  markt	  wat	  geschikt	  is	  om	  alle	  doelgroepen	  van	  IXELF	  te	  
kunnen	  bedienen	  bij	  het	  adresseren	  van	  gezondheids-‐	  en	  geluksvragen.	  Wel	  is	  er	  al	  behoorlijk	  aantal	  
toepassingen	  beschikbaar	  die	  waardevolle	  funcEonaliteiten	  bieden	  voor	  toepassing	  in	  het	  sociale	  domein.	  	  

Op	  ieder	  van	  de	  onderzochte	  kwadranten	  lopen	  in	  Nederland	  vooruitstrevende	  iniEaEeven.	  De	  ontwikkeling	  
van	  een	  nieuw	  plaZorm	  zou	  vooral	  concurreren	  met	  lopende	  ontwikkelingen.	  Daarnaast	  is	  het	  maar	  de	  
vraag	  of	  een	  centraal	  en	  integraal	  ontwikkeld	  plaZorm	  leidt	  tot	  het	  gewenste	  effect.	  Omdat	  de	  behoeRen	  
van	  de	  verschillende	  belanghebbenden	  nogal	  uiteenlopen,	  is	  het	  de	  vraag	  of	  het	  hoe	  dan	  ook	  zinvol	  is	  om	  
één	  allesomvaPend	  plaZorm	  na	  te	  streven,	  of	  dat	  het	  beter	  is	  om	  bredere	  toepassing	  en	  doorontwikkeling	  
van	  bestaande	  deeloplossingen	  te	  sEmuleren.	  Het	  blijkt	  ten	  sloPe	  ook	  uiterst	  risicovol	  om	  een	  plaZorm	  te	  
ontwikkelen,	  aangezien	  vele	  iniEaEeven	  ongebruikt	  blijven.	  	  

In	  plaats	  van	  één	  plaZorm	  waarbij	  voor	  elk	  kwadrant	  concessies	  worden	  gedaan	  om	  tot	  een	  uniform	  geheel	  
te	  komen	  kan	  er	  beter	  worden	  gestreefd	  naar	  opEmalisaEe	  van	  digitale	  oplossingen	  per	  kwadrant	  
(doelgroep).	  Daarbij	  is	  het	  dan	  belangrijk	  om	  na	  te	  gaan	  of	  het	  aanbrengen	  van	  dwarsverbanden	  
(onderlinge	  koppelingen)	  wenselijk	  en	  mogelijk	  is.	  

Los	  van	  de	  kwalitaEeve	  argumenten	  om	  niet	  over	  te	  gaan	  tot	  het	  bouwen	  van	  en	  integraal	  IXELF	  plaZorm	  is	  
dit	  financieel	  geen	  haalbare	  kaart	  voor	  de	  SEchEng	  Geluk	  Dichtbij.	  De	  benodigde	  investering	  oversEjgt	  vele	  
malen	  het	  beschikbare	  budget.	  

Dat	  leidt	  tot	  de	  volgende	  conclusies	  van	  deze	  haalbaarheidsstudie:	  
● Er	  bestaan	  voor	  alle	  kwadranten	  van	  de	  integrale	  geluksprakEjk	  diverse	  veelbelovende	  iniEaEeven	  

en	  concrete	  digitale	  toepassingen.	  De	  ontwikkelingen	  op	  dit	  gebied	  gaan	  snel.	  	  
● Bestaande	  lacunes	  in	  het	  spectrum	  zijn	  in	  te	  vullen	  met	  bruikare	  toepassingen	  en	  voorbeelden	  uit	  

andere	  domeinen/sectoren.	  	  
● Bij	  decentralisaEe	  van	  het	  sociaal	  domein,	  versterking	  van	  de	  eigen	  kracht	  van	  de	  burger,	  het	  

sEmuleren	  van	  “samensturing”	  en	  de	  kanteling	  van	  systeemgericht	  naar	  mensgericht	  handelen	  is	  
het	  niet	  passend	  om	  een	  centraal	  geleid	  plaZorm	  te	  ontwikkelen.	  

● Financieel	  is	  dat	  ook	  niet	  haalbaar	  voor	  SEchEng	  Geluk	  Dichtbij.	  

5.2.	   Aanbevelingen	  
Nu	  één	  integraal	  plaZorm	  dus	  niet	  wenselijk	  en	  haalbaar	  blijkt,	  komen	  we	  tot	  de	  volgende	  aanbevelingen:	  	  

● Stel	  een	  geluksfactorkoffer	  samen	  
Aangezien	  lokale	  situaEes,	  lokaal	  beleid,	  lokale	  samenwerkingsverbanden	  en	  lokale	  sociale	  
netwerken	  sterk	  kunnen	  verschillen	  is	  het	  niet	  aan	  te	  raden	  om	  een	  algemene	  blauwdruk	  voor	  de	  
realisaEe	  van	  de	  IXELF	  factor	  op	  te	  stellen.	  Maar	  het	  is	  ook	  niet	  doelmaEg	  om	  steeds	  opnieuw	  het	  
wiel	  uit	  te	  vinden.	  Bovendien	  is	  de	  kwaliteit	  van	  het	  handelen	  van	  bijvoorbeeld	  professionele	  
ondersteuners	  enorm	  gebaat	  bij	  onderlinge	  uitwisseling	  van	  ervaringen	  en	  kennis.	  Dit	  suggereert	  
centrale	  facilitering	  door	  bijvoorbeeld	  (analoog	  aan	  Zelfzorg	  Ondersteund)	  een	  
‘implementaEekoffer’	  samen	  te	  stellen	  en	  door	  bijdragen	  van	  velen	  te	  laten	  actualiseren.	  Daarmee	  
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wordt	  dan	  tevens	  bestaande	  kennis	  en	  ervaring	  breder	  ter	  beschikking	  gesteld	  en	  overgedragen.	  In	  
een	  dergelijke	  “geluksfactorkoffer”	  kunnen	  succesvolle	  casussen	  worden	  opgenomen,	  bijvoorbeeld	  
door	  het	  tonen	  van	  YouTube	  filmpjes,	  links	  naar	  websites,	  Eps	  et	  cetera.	  

● Gebruik	  een	  acHef	  experHsepla,orm	  gericht	  op	  een	  concrete	  casus	  of	  vraag	  van	  de	  ondersteuner	  
Een	  kennisbank	  waarin	  met	  steekwoorden	  kan	  worden	  gezocht	  kan	  behulpzaam	  zijn	  bij	  de	  
overdracht	  van	  kennis	  tussen	  professionele	  ondersteuners,	  maar	  dit	  vraagt	  om	  acEeve	  inbreng	  van	  
“content”,	  onderhoud	  en	  beheer.	  Behalve	  “staEsch”	  van	  aard	  is	  deze	  vorm	  van	  
kennismanagementondersteuning	  arbeidsintensief.	  Een	  meer	  dynamische	  oplossing	  is	  een	  
experEseplaZorm	  waarbij	  individuele	  (professionele)	  ondersteuners	  casuïsEek	  in	  een	  (vanwege	  de	  
privacy)	  besloten	  omgeving	  voor	  kunnen	  leggen	  aan	  een	  netwerk	  van	  collega’s	  en	  experts.	  Een	  
voorbeeld	  van	  een	  dergelijk	  experEsenetwerk	  is	  het	  “PlaZorm	  ExperEse	  jeugd”	  in	  de	  regio	  Utrecht.	  
Dit	  netwerk	  is	  vooral	  gericht	  op	  gedragsproblemen	  bij	  jeugdigen.	  In	  analogie	  hieraan	  zou	  een	  
breder	  experEseplaZorm	  kunnen	  worden	  ingericht	  voor	  het	  gehele	  sociale	  domein.	  Hieraan	  zou	  
een	  zoekfuncEe	  kunnen	  worden	  toegevoegd	  waarmee	  eerdere	  vergelijkbare	  casus	  (en	  discussies	  
daarover)	  kunnen	  worden	  geraadpleegd.	  

● SHmuleer	  de	  samenwerking	  tussen	  gemeenten	  
Een	  iniEaEef	  zoals	  de	  inwonercloud	  kan	  relaEef	  eenvoudig	  worden	  opgeschaald	  naar	  meer	  
gemeenten	  en	  worden	  aangepast	  aan	  de	  lokale	  situaEe.	  

● Verbind	  het	  sociale	  met	  het	  medische	  domein	  
Binnen	  diverse	  gemeenten	  worden	  er	  door	  middel	  van	  wijknetwerken	  en	  wijkteams	  verbindingen	  
gelegd	  tussen	  beide	  domeinen,	  die	  feitelijk	  voor	  de	  burger	  niet	  als	  gescheiden	  werelden	  bestaan,	  
maar	  die	  eerder	  verschillende	  onderdelen	  van	  een	  conEnuüm	  vormen.	  Ook	  ten	  aanzien	  van	  het	  
sEmuleren	  van	  de	  geluksfactor	  is	  afstemming	  tussen	  IXELF	  en	  Ondersteunde	  Zelfzorg	  voor	  zinvol	  en	  
kan	  men	  leren	  van	  elkaars	  ervaringen.	  Dit	  geldt	  zeker	  voor	  ouderen	  en	  chronisch	  zieken.	  	  

● Blijf	  inzecen	  op	  gedragsverandering	  en	  kanteling	  van	  het	  sociaal	  domein	  
Net	  zo	  min	  als	  Rome	  in	  één	  dag	  gebouwd	  is	  vraagt	  ook	  gedragsverandering	  bloed	  zweet	  en	  tranen.	  
Bij	  leren	  hoort	  herhaling.	  Bij	  gedragsverandering	  hoort	  moEvaEe,	  acEvaEe	  en	  borging.	  Dat	  is	  en	  
blijR	  lasEg	  en	  vraagt	  om	  blijvende	  aandacht.	  Maar	  het	  wenkend	  perspecEef	  van	  geluk	  maakt	  het	  
zeker	  de	  moeit	  waard.	  
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weglaten?	  
Bijlage: Informatiebehoefte zorgverzekeraars	  

De	  zorgverzekeraars	  willen	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  het	  project	  IXELF,	  jouw	  geluk	  dichtbij	  eerst	  de	  opbrengsten	  
zien	  vanuit	  de	  maatschappelijke	  businesscase.	  Voor	  de	  zorgverzekeraar	  is	  met	  name	  de	  centrale	  vraag:	  
	  Wat	  zou	  uit	  de	  retrospecEeve	  dataset	  gehaald	  kunnen	  worden	  om	  iets	  over	  de	  kosten/baten	  van	  de	  
intervenEe	  door	  een	  IXELF-‐coach	  te	  kunnen	  zeggen?	  
	  	  
Om	  die	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden,	  wil	  de	  zorgverzekeraar	  inzicht	  in	  de	  volgende	  gegevens:	  

-‐	  kenmerken	  van	  cliënten	  (leeRijd,	  geslacht,	  SES,	  gezinssamenstelling,	  dagbesteding	  ((vrijwilligers)werk,	  
sociale	  parEcipaEe,	  mantelzorg)	  ja/nee)	  
-‐	  problemaEek	  per	  cliënt/gezin	  (zowel	  somaEsch,	  psychisch	  als	  sociaal),	  maar	  ook	  op	  geaggregeerd	  niveau	  
(hoe	  vaak	  komen	  problemen	  voor?)	  
-‐	  intervenEe	  geboden	  door	  IXELF-‐coach	  per	  cliënt/gezin	  (probleem)	  
-‐	  competenEes/profielen	  van	  IXELF-‐coach	  
-‐	  welk	  proces	  is	  gevolgd?	  Is	  dit	  vastgelegd	  in	  onderlinge	  afspraken	  of	  zeer	  pluriform?	  
-‐	  inzet	  van	  professionele	  hulp	  (zowel	  crue	  als	  care)	  
-‐	  gebruik/afname	  WMO	  door	  cliënten	  
-‐	  gebruik/afname	  Zvw	  door	  cliënten	  
-‐	  gebruik/afname	  AWBZ	  door	  cliënten	  
-‐	  verandering	  van	  kwaliteit	  van	  leven	  (misschien	  niet	  meer	  retrospecEef	  te	  achterhalen,	  dan	  wellicht	  
vergelijking	  met	  andere	  groep	  niet-‐parEcipanten?)	  
-‐	  verandering	  zorgvraag	  (worden	  door	  de	  integrale	  aanpak	  zorgvragen	  voorkomen?)	  
-‐	  aantal	  contacten	  tussen	  IXELF-‐coach	  en	  cliënten	  
-‐	  bespreking	  van	  contra-‐indicaEes	  voor	  hulp	  door	  IXELF-‐coach	  
-‐	  cliënPevredenheid	  over	  het	  nemen	  van	  eigen	  regie,	  over	  zelf	  keuzes	  maken	  en	  wellicht	  nog	  enkele	  andere	  
subjecEeve	  maten	  
	  	  
Voor	  alle	  bovenstaande	  punten	  geldt	  dat	  uitkomsten	  interessant	  zijn	  per	  deelnemer,	  maar	  ook	  gekoppeld	  
aan	  persoonskenmerken/problemaEek	  etc.	  Het	  is	  voor	  zorgverzekeraars	  belangrijk	  niet	  alleen	  rapporten	  
zoals	  van	  Arcon	  te	  hebben,	  waarin	  subjecEeve	  waarden	  beschreven	  worden.	  Zonder	  ‘harde’	  uitkomsten	  op	  
bijvoorbeeld	  gezondheidswinst	  of	  zorgconsumpEe	  zullen	  de	  uitrolmogelijkheden	  beperkt	  worden.	  Immers	  
kosten	  en	  baten	  moeten	  wel	  in	  evenwicht	  zijn.	  
	  	  
Een	  mooie	  uitkomst	  zou	  zijn	  als	  IXELF	  een	  effecEeve	  methode	  blijkt	  die,	  ondersteund	  met	  cijfers,	  laat	  zien	  
dat	  cliënten	  meer	  tevreden	  zijn,	  meer	  heR	  in	  eigen	  hand	  kunnen	  nemen,	  er	  minder	  zorg	  gebruikt	  wordt,	  
door	  een	  betere	  afstemming	  tussen	  zorgverleners.	  Bij	  een	  combinaEe	  van	  gezondheidswinst	  (objecEef	  en/
of	  subjecEef),	  een	  afname	  van	  zorgverbruik	  en	  een	  goede	  beschrijving	  van	  het	  proces	  (randvoorwaarden)	  is	  
zijn	  zorgverzekeraars	  zeer	  geïnteresseerd.	  
	  	  
Mits	  de	  uitkomst	  posiEef	  is,	  kunnen	  zorgverzekeraars	  de	  uitkomsten	  en	  met	  name	  de	  methode	  van	  IXELF	  
overnemen	  in	  haar	  beleid	  voor	  personen	  met	  gecombineerde	  problemaEek.	  	  
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weglaten?	  
Onderbouwing	  business	  case	  Verzorgd	  Pla,orm	  

GrooJeklasse	  gemeenten	  
We	  hebben	  de	  indeling	  naar	  grooPe	  aangehouden	  zoals	  die	  in	  versie	  0.3	  staat	  genoemd	  (grootste	  20	  
gemeenten	  qua	  inwonertal/huishoudens;	  in	  grooPe	  21-‐50	  gemeenten;	  in	  grooPe	  51-‐100	  gemeenten;	  in	  
grooPe	  >100	  gemeenten).	  De	  gemeenten	  zijn	  op	  basis	  van	  CBS	  data	  (aantal	  huishoudens)	  volgens	  deze	  
classificaEe	  ingedeeld.	  	  

WMO	  Huishoudens	  
Op	  basis	  van	  CBS	  data	  (stand	  2010)	  hebben	  het	  totaal	  aantal	  van	  AWBZ	  en	  WMO	  huishoudens	  (en	  dus	  
potenEële	  aansluitadressen)	  bepaald.	  Dit	  zijn	  er	  629.155	  in	  heel	  Nederland.	  Deze	  hebben	  we	  verdeeld	  naar	  
rato	  van	  het	  aantal	  huishoudens	  over	  de	  grooPeklassen	  van	  gemeenten.	  Dit	  is	  lager	  dan	  we	  in	  de	  
staEsEeken	  over	  het	  aantal	  WMO	  en	  AWBZ	  cliënten	  (en	  dan	  hen	  die	  naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  aanspraak	  
gaan	  maken	  op	  de	  WMO)	  terugvinden,	  maar	  dat	  is	  waarschijnlijk	  te	  verklaren	  doordat	  het	  voorkomt	  dat	  er	  
binnen	  één	  huishouden	  meerdere	  WMO/AWBZ	  cliënten	  zijn.	  	  

BudgeJen	  en	  kor3ngen	  WMO	  na	  transi3e	  
Het	  budget	  voor	  de	  WMO,	  na	  transiEe	  van	  AWBZ	  naar	  WMO	  (exclusief	  vervoer	  en	  voorzieningen	  zoals	  
aanpassingen	  van	  de	  woning),	  en	  van	  Jeugdzorg	  naar	  de	  gemeente,	  bedraagt	  vanaf	  2015	  per	  jaar € 8,325	  
miljard	  (was	  €	  11,025	  miljard).	  Het	  is	  een	  optelsom	  van:	  

• huishoudelijke	  hulp,	  korEng	  €	  650	  miljoen,	  nieuw	  budget	  €	  975	  miljoen;	  
• begeleiding,	  korEng	  €	  1,6	  miljard,	  nieuw	  budget	  €	  4,8	  miljard;	  
• jeugdzorg,	  korEng	  €	  450	  miljoen,	  nieuw	  budget	  €	  2,55	  miljard.	  

Deze	  data	  zijn	  samengesteld	  uit	  rapporten	  van	  VNG,	  SCP	  en	  circulaires	  van	  het	  Ministerie	  van	  Binnenlandse	  
Zaken	  (septembercirculaire	  2013).	  Voor	  de	  berekening	  van	  het	  budget	  voor	  de	  WMO	  is	  een	  complex	  
rekenmodel	  ontwikkeld.	  Door	  invulling	  van	  een	  unieke	  code	  voor	  iedere	  gemeente	  is	  te	  zien	  hoe	  hoog	  het	  
budget	  is.	  Het	  rekenmodel	  houdt	  echter	  nog	  geen	  rekening	  met	  de	  transiEe.	  We	  gaan	  gemakshalve	  uit	  van	  
een	  verdeling	  van	  de	  middelen	  vanaf	  2015	  naar	  rato	  van	  het	  aantal	  WMO	  huishoudens,	  datzelfde	  doen	  we	  
voor	  de	  korEng	  op	  het	  budget	  waar	  gemeenten	  mee	  te	  maken	  krijgen.	  Gemiddeld	  is	  de	  korEng	  24%	  per	  
gemeente.	  	  

René	  van	  Hooren	  
26	  november	  2013	  
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Bijlage	  
Terugkoppeling	  SHchHng	  Verzorgd	  
Een	  van	  de	  projecten	  die	  door	  IXELF	  zijn	  ondersteund	  is	  de	  pilot	  bij	  SEchEng	  verzorgd.	  Hier	  volgt	  een	  
beknopt	  projectverslag.	  

Inleiding	  
SEchEng	  Verzorgd	  (Enschede)	  ondersteunt	  ouders	  van	  gehandicapte	  kinderen.	  Het	  doel	  is	  om	  het	  hele	  gezin	  
en	  dus	  niet	  alleen	  de	  gehandicapte	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  funcEoneren.	  Geluk	  is	  daarbij	  het	  kernbegrip	  
en	  niet	  zorg.	  De	  ervaring	  leert	  dat	  in	  een	  gezin	  met	  een	  gehandicapt	  kind	  vaak	  alle	  gezinsleden	  belemmerd	  
worden	  in	  het	  funcEoneren.	  Dit	  wordt	  vaak	  pas	  onderkend	  als	  er	  stressproblemen,	  psychosomaEsche	  
klachten,	  opvoedingsproblemen	  met	  de	  andere	  kinderen,	  verlies	  van	  werk	  en	  carrièremogelijkheden,	  of	  
arbeidsongeschiktheid	  en	  dergelijke	  optreden.	  De	  gevolgen	  zijn	  dan	  ernsEger	  en	  moeten	  worden	  bestreden	  
tegen	  uiteindelijk	  veel	  hogere	  kosten	  voor	  zowel	  gezin	  als	  samenleving.	  

SEchEng	  Verzorgd	  	  werkt	  er	  aan	  dat	  de	  dienstverlening	  aan	  gezinnen	  veel	  efficiënter	  en	  gezinsvriendelijker	  
wordt	  georganiseerd	  door	  de	  verschillende	  vormen	  dienstverlening	  beter	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen,	  slimme	  
hulpmiddelen	  in	  te	  zePen	  en	  indien	  nodig	  te	  laten	  ontwikkelen,	  het	  huis	  ‘slim’	  te	  maken	  en	  het	  gezin	  te	  
ondersteunen	  om	  zelf	  de	  hulp	  en	  ondersteuning	  te	  coördineren.	  Het	  uitgangspunt	  daarbij	  is	  dat	  alle	  
gezinsleden	  zo	  gewoon	  mogelijk	  hun	  persoonlijk	  leven	  moeten	  kunnen	  leiden,	  ondanks	  de	  handicap	  van	  
een	  van	  de	  gezinsleden;	  iedereen	  heeR	  recht	  op	  ambiEe	  en	  geluk.	  

Over	  SHchHng	  Verzorgd	  
De	  prakEjkaanpak	  van	  SEchEng	  Verzorgd	  is	  er	  op	  gericht	  om	  een	  totaaloverzicht	  van	  vragen	  en	  prioriteiten	  
van	  de	  ouders	  en	  alle	  kinderen	  van	  het	  gezin	  te	  maken	  en	  daar	  vervolgens	  gezamenlijk	  een	  plan	  van	  aanpak	  
voor	  op	  te	  stellen.	  Hierin	  worden	  o.a.	  de	  inzet	  van	  hulpverleners,	  school	  en	  specialisten	  maar	  ook	  de	  
maatschappelijke	  carrière	  van	  ouders	  meegenomen.	  In	  het	  kader	  van	  het	  project	  IXELF	  is	  gekeken	  hoe	  ICT	  
een	  ondersteunende	  rol	  kan	  krijgen	  om	  deze	  processen	  te	  bevorderen.	  Daarbij	  is	  gekozen	  om	  onderzoek	  te	  
doen	  naar	  de	  meerwaarde	  van	  een	  digitaal	  gezinsdossier	  en	  het	  aanbieden	  van	  een	  online	  plaZorm.	  

Digitalisering	  in	  de	  prakHjk	  
Voor	  het	  welslagen	  van	  het	  project	  was	  het	  van	  belang	  dat	  het	  gezinsdossier	  aan	  zou	  sluiten	  bij	  de	  visie	  en	  
werkwijze	  van	  SEchEng	  Verzorgd	  en	  dat	  het	  gezinsdossier	  voldeed	  aan	  de	  behoeRe	  en	  wensen	  van	  direct	  
betrokkenen	  zoals	  klanten	  en	  gezinscoaches.	  

Daarom	  is	  in	  het	  kader	  van	  het	  project	  IXELF	  gekeken	  welke	  behoeRe	  er	  bestaat	  ten	  aanzien	  van	  ICT	  bij	  de	  
klanten	  van	  SEchEng	  Verzorgd.	  En	  welke	  technologie	  het	  beste	  kan	  worden	  ingezet	  om	  aan	  deze	  behoeRen	  
te	  voldoen.	  Dit	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  door	  Carlijn	  Gerritzen	  van	  M&I/Partners	  met	  medewerking	  van	  een	  
pilotgroep	  van	  klanten	  van	  SEchEng	  Verzorgd	  en	  van	  Laurens	  Waling.	  	  

Gebruikersbijeenkomst	  
In	  december	  2014	  was	  er	  een	  eerste	  bijeenkomst	  voor	  klanten	  van	  SEchEng	  Verzorgd.	  Daarbij	  is	  
geïnventariseerd	  waar	  de	  mensen	  zoal	  tegen	  aan	  liepen	  en	  hoe	  ICT	  hen	  hierbij	  zou	  kunnen	  helpen.	  De	  
uitkomsten	  worden	  weergegeven	  in	  de	  volgende	  tabel:	  
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Bij	  de	  deelnemers	  aan	  de	  gebruikersbijeenkomst	  bleek	  het	  meeste	  behoeRe	  te	  bestaan	  aan	  een	  chat-‐
funcEe.	  Ook	  wil	  men	  meer	  regie	  krijgen	  over	  het	  eigen	  dossier.	  	  

Wat	  komen	  mensen	  tegen? Hoe	  kan	  ICT	  helpen?

Je	  voelt	  je	  vaak	  niet	  gehoord	  of	  gekend	  door	  
hulpverleners/instanEes	  waar	  je	  mee	  te	  maken	  hebt.

Je	  wilt	  zelf	  kunnen	  bepalen	  wat	  er	  in	  jouw	  dossier	  komt	  
te	  staan,	  zaken	  die	  jij	  zelf	  belangrijk	  vindt.

Je	  wordt	  soms	  ‘geindoctrineerd’	  door	  de	  hulpverlening.	  
Hulpverleners	  kunnen	  zo	  stellig	  zijn	  met	  diagnoses	  of	  
oplossingen,	  dat	  sommige	  mensen	  stoppen	  met	  zelf	  na	  
te	  denken	  en	  niet	  meer	  vertrouwen	  op	  hun	  eigen	  intuïEe	  
of	  behoeRen.

Door	  zelf	  je	  eigen	  verhaal	  op	  te	  schrijven	  en	  regie	  te	  
krijgen	  over	  je	  dossier,	  wordt	  je	  gesEmuleerd	  om	  de	  
regie	  (weer)	  te	  nemen	  over	  je	  eigen	  leven	  en	  over	  de	  
hulpverleners	  ipv	  andersom

Je	  moet	  vaak	  hetzelfde	  verhaal	  opnieuw	  vertellen	  of	  
stukken	  steeds	  opnieuw	  aanleveren.

Vanuit	  het	  eigen	  dossier	  makkelijk	  informaEe	  kunnen	  
verstrekken	  of	  mensen	  inzage	  geven.	  Verschillende	  
disciplines	  inzage	  geven	  in	  elkaars	  rapportages.

Zorgverleners	  beleven	  zaken	  vaak	  heel	  anders	  dan	  dat	  de	  
mensen	  zelf	  beleven.

Een	  mogelijkheid	  om	  zelf	  rapportages	  te	  schrijven	  
(dagboek)	  naast	  de	  rapportages	  van	  zorgverleners,	  zodat	  
je	  dit	  kunt	  vergelijken

Zorgverleners	  werken	  vaak	  vanuit	  hun	  eigen	  discipline,	  
waardoor	  het	  beeld	  in	  hun	  dossier	  over	  jou	  niet	  
compleet	  is

Je	  eigen	  dossier	  is	  leidend,	  rapportages	  van	  
hulpverleners	  zijn	  aanvullend.

Je	  kunt	  soms	  nergens	  met	  je	  eigen	  verhaal	  terecht.	  Je	  
verhaal	  kwijt	  kunnen,	  is	  soms	  al	  de	  helR	  van	  de	  
oplossing.

Een	  chaZuncEe	  in	  een	  besloten	  community	  (van	  het	  
klankcollecEef	  SEchEng	  Verzorgd).

Je	  weet	  niet	  waar	  je	  antwoord	  kunt	  vinden	  op	  de	  vragen	  
waar	  je	  mee	  zit.

Een	  chaZuncEe	  in	  een	  besloten	  community.	  Een	  lijst	  met	  
relevante	  links.	  Een	  online	  marktplaats	  van	  zorgvraag	  en	  
zorgaanbod.

Professionals	  hebben	  vaak	  een	  drukke	  agenda	  en	  je	  
moet	  soms	  lang	  wachten	  voor	  je	  een	  afspraak	  kunt	  
maken

7*24	  uur	  de	  mogelijkheid	  om	  online	  je	  vragen	  te	  stellen

Kinderen	  die	  op	  speciaal	  onderwijs	  ziPen	  of	  jongeren	  
met	  een	  ‘stempeltje’	  hebben	  vaak	  geen	  of	  heel	  weinig	  
contact	  met	  leeRijdgenoten

Speciale	  online	  community	  binnen	  het	  SEchEng	  Verzorgd	  
plaZorm	  voor	  kinderen/jongeren

Vertrouwelijke	  gegevens	  worden	  door	  hulpverleners	  met	  
anderen	  gedeeld,	  zonder	  dat	  je	  er	  zicht	  op	  hebt	  en	  
zonder	  dat	  dit	  alEjd	  relevant	  is	  of	  zelfs	  wePelijk	  is	  
toegestaan

Goede	  beveiliging	  van	  gegevens.	  
Klant	  geeR	  zelf	  toestemming	  aan	  iemand	  om	  inzage	  in	  
(deel	  van)	  de	  gegevens	  te	  krijgen.	  Klant	  kan	  toestemming	  
voor	  inzage	  ook	  weer	  intrekken,	  bijvoorbeeld	  als	  een	  
behandeling	  is	  afgerond.

Sommige	  mensen	  vinden	  het	  moeilijk	  om	  met	  een	  
computerprogramma	  om	  te	  gaan	  of	  iets	  goed	  op	  te	  
schrijven

Het	  programma	  moet	  zeer,	  zeer	  eenvoudig	  te	  bedienen	  
te	  zijn.	  Ook	  een	  mogelijkheid	  om	  foto’s	  toe	  te	  voegen	  of	  
te	  skypen.

Je	  hebt	  heel	  veel	  papierwerk.	  Bijvoorbeeld	  alle	  (her)	  
indicaEes	  die	  je	  door	  de	  jaren	  heen	  krijgt.

Alles	  netjes	  en	  overzichtelijk	  in	  een	  digitaal	  dossier.
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Uit	  onderzoek	  door	  M&I/Partners	  kwam	  verder	  naar	  voren	  dat	  mensen	  behoeRe	  hebben	  aan	  technologie	  om:	  
■ De	  eigen	  (gezins-‐)situaEe	  in	  beeld	  te	  brengen,	  met	  de	  eigen	  doelen	  en	  de	  hulpvraag	  daarbij	  
■ CommunicaEe	  mogelijk	  te	  maken	  met	  de	  direct	  betrokkenen	  
■ CommunicaEe	  mogelijk	  te	  maken	  om	  vragen	  en	  ervaringen	  te	  kunnen	  uitwisselen	  met	  een	  wat	  grotere,	  toch	  

enigszins	  vertrouwde	  groep	  mensen,	  ervaringsdeskundigen	  

Ook	  werd	  geconstateerd	  dat	  een	  gezinsdossier	  een	  ander	  karakter	  heeR	  dan	  een	  een	  online	  plaZorm:	  

Kenmerken	  online	  (communicaHe)pla,orm:	  
- vluchEge	  informaEe	  
- gericht	  op	  communicaEe,	  delen	  met	  veel	  mensen	  
- funcEonaliteit	  is	  standaard	  beschikbaar	  via	  diverse	  sociale	  media	  

Kenmerken	  gezinsdossier:	  
- informaEe	  moet	  bewaard	  blijven	  
- gericht	  op	  communicaEe	  met	  een	  beperkt	  aantal	  mensen	  
- funcEonaliteit	  is	  niet	  standaard	  beschikbaar	  
-‐	  er	  bestaan	  meerdere	  kant	  en	  klare	  digitale	  gezinsdossiers	  (bijvoorbeeld:	  Blogboek,	  Quli,	  Mextra	  en	  Jouw	  
omgeving)	  

Om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  gebruikers	  is	  vervolgens	  gekeken	  naar	  de	  mogelijkheid	  om	  
de	  toepassing	  van	  een	  gezinsdossier	  en	  een	  online	  plaZorm	  te	  combineren.	  

De	  volgende	  middelen	  kwamen	  naar	  voren	  als	  meest	  geschikt	  voor	  SEchEng	  Verzorgd	  om	  aan	  de	  eerder	  
genoemde	  	  behoeRen	  te	  voldoen.	  
■ Blogboek	  om	  de	  eigen	  situaEe	  in	  beeld	  te	  brengen	  en	  communicaEe	  me	  direct	  betrokkenen	  
■ Geheime	  facebook-‐groep	  voor	  communicaEe	  met	  andere	  ervaringsdeskundigen	  

� 	  
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Blogboek	  
Blogboek	  is	  speciaal	  ontwikkeld	  om	  communicaEe	  te	  faciliteren	  tussen	  mensen	  die	  vanuit	  verschillende	  kanten	  
betrokken	  zijn	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  kind	  met	  een	  extra	  zorgvraag.	  Het	  geeR	  aan	  de	  ouders	  (of	  aan	  het	  kind	  
als	  dit	  mogelijk	  is)	  maximale	  regie,	  doordat	  zij	  eigenaar	  en	  beheerder	  zijn	  van	  het	  Blogboek.	  Zij	  geven	  
zorgverleners	  toegang	  tot	  (delen	  van)	  het	  Blogboek	  en	  zij	  vullen	  zelf	  het	  profiel	  en	  de	  doelen	  in.	  

Geheime	  Facebook	  groep	  
Een	  geheime	  Facebook	  groep	  werkt	  als	  volgt:	  de	  groep	  is	  voor	  niet-‐leden	  niet	  te	  vinden	  op	  Facebook.	  Je	  kunt	  
alleen	  toegang	  krijgen	  als	  een	  beheerder	  van	  de	  groep	  (Jan	  en	  Henny)	  jou	  uitnodigen	  via	  een	  email.	  Zo	  wordt	  
geborgd,	  dat	  alleen	  mensen	  van	  SEchEng	  Verzorgd	  de	  inhoud	  van	  de	  groep	  kunnen	  zien.	  

Bevindingen	  
Met	  de	  pilotgroep	  van	  klanten	  van	  SEchEng	  Verzorgd	  zijn	  twee	  bijeenkomsten	  gehouden	  van	  1,5	  uur	  bij	  Jan	  en	  
Henny	  thuis,	  om	  uitleg	  te	  geven	  over	  de	  geheime	  Facebook	  groep	  en	  over	  Blogboek.	  Tijdens	  deze	  bijeenkomsten	  
bleek	  dat	  het	  verschil	  tussen	  mensen	  in	  computervaardigheden	  groot	  is.	  Maar	  dat	  veel	  mensen,	  ook	  minder	  
hoog	  opgeleide	  mensen,	  wel	  bekend	  zijn	  met	  Facebook.	  Als	  de	  bekendheid	  met	  Facebook	  er	  niet	  is	  en	  de	  
computervaardigheden	  van	  mensen	  niet	  groot	  zijn,	  is	  het	  lasEg	  voor	  mensen	  om	  te	  starten	  en	  hebben	  ze	  hier	  
individuele	  ondersteuning	  bij	  nodig.	  Anders	  spreken	  beide	  systemen	  eigenlijk	  voor	  zich	  en	  kan	  iemand	  zonder	  
hulp	  ermee	  gaan	  werken.	  

Wat	  erg	  opviel	  in	  de	  bijeenkomsten	  was	  dat,	  ook	  als	  mensen	  veel	  moeite	  hadden	  met	  de	  technologie,	  het	  
enthousiasme	  om	  het	  toch	  te	  gaan	  gebruiken,	  erg	  hoog	  was.	  Daarnaast	  viel	  op	  dat	  doordat	  mensen	  elkaar	  
kunnen	  ontmoeten	  Ejdens	  de	  bijeenkomsten,	  en	  dat	  er	  ook	  ruimte	  was	  voor	  het	  eigen	  verhaal	  van	  mensen	  er	  al	  
direct	  een	  band	  ontstond	  tussen	  mensen.	  Mensen	  vertellen	  graag	  hun	  eigen	  verhaal	  en	  mensen	  willen	  anderen	  
graag	  helpen.	  De	  bijeenkomsten	  waren	  een	  zeer	  goede	  start	  om	  de	  technologie	  te	  introduceren.	  

“Wat	  erg	  opviel	  was	  dat,	  ook	  als	  mensen	  veel	  moeite	  hadden	  met	  de	  technologie,	  het	  enthousiasme	  
om	  het	  toch	  te	  gaan	  gebruiken,	  erg	  hoog	  was.”	  

Na	  deze	  twee	  ‘pilot’	  bijeenkomsten	  hebben	  Jan	  en	  Henny	  ervoor	  gekozen	  om	  alle	  geïnteresseerde	  klanten	  van	  
SEchEng	  Verzorgd,	  in	  groepen	  van	  circa	  15	  personen	  uit	  te	  nodigen	  bij	  hen	  thuis	  om	  Blogboek	  en	  Facebook	  te	  
introduceren.	  De	  eerste	  bijeenkomst	  hiervan	  is	  inmiddels	  geweest.	  Ook	  hierbij	  viel	  met	  name	  het	  enthousiasme	  
van	  mensen	  op	  en	  de	  prerge,	  open	  sfeer.	  

De	  verwachEng	  is	  dat	  voor	  de	  mensen	  die	  minder	  computervaardig	  zijn,	  er	  nog	  één	  of	  twee	  instrucEe	  
bijeenkomsten	  in	  kleinere	  groepen	  nodig	  zijn.	  Hiervoor	  hebben	  zich	  al	  twee	  mensen	  aangemeld	  die	  deze	  uitleg	  
willen	  gaan	  verzorgen,	  indien	  nodig	  ook	  individueel	  bij	  mensen	  thuis.	  	  

Toegevoegde	  waarde	  
De	  toegevoegde	  waarde	  van	  Facebook	  en	  Blogboek	  moeten	  zich	  vanaf	  nu	  echt	  gaan	  bewijzen.	  Het	  enthousiasme	  
bij	  de	  start	  belooR	  echter	  veel	  goeds.	  De	  verwachEng	  is	  dat	  mensen	  elkaar	  zullen	  gaan	  vinden	  op	  de	  Facebook	  
groep	  en	  dat	  ze	  elkaar	  gaan	  helpen	  met	  vragen.	  De	  hoop	  daarbij	  is	  tevens	  dat	  het	  gevoel	  van	  ‘er	  alleen	  voor	  te	  
staan’	  minder	  wordt	  door	  de	  ondersteuning	  vanuit	  deze	  groep.	  
De	  verwachEng	  van	  Blogboek	  is	  dat	  het	  het	  gevoel	  van	  mensen	  dat	  ze	  grip	  hebben	  op	  hun	  eigen	  leven	  en	  
ontwikkeling	  vergroot.	  Uitkomsten	  die	  zich	  op	  den	  duur	  hopelijk	  vertalen	  naar	  minder	  vraag	  op	  professionals	  
(zorgkosten	  besparing)	  maar	  zeker	  ook	  naar	  meer	  geluk!	  

Vraagstuk	  financiering	  
Het	  vraagstuk	  dat	  na	  afronding	  van	  het	  project	  IXELF	  nog	  speelt	  is	  de	  financiering.	  Een	  Blogboek	  kost	  €	  50,-‐	  per	  
jaar.	  Dit	  kunnen	  mensen	  bijvoorbeeld	  financieren	  uit	  hun	  verantwoordingsvrije	  bedrag	  uit	  hun	  PGB.	  Jan	  is	  echter	  
ook	  in	  gesprek	  met	  de	  14	  samenwerkende	  gemeenten	  in	  Twente,	  om	  dit	  vergoed	  te	  krijgen.	  Dit	  in	  navolging	  van	  
de	  gemeente	  Woerden,	  die	  Blogboek	  al	  kosteloos	  ter	  beschikking	  stelt	  aan	  haar	  inwoners	  via	  de	  Inwonercloud.	  	  
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