
 

     

Ontwikkelingen zorg (bijlage bij woon- zorg locatie) 
 
 
Er zijn de afgelopen jaren omvangrijke structurele veranderingen in de ouderenzorg en 
woningcorporaties doorgevoerd. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) hebben gemeentes een belangrijke rol gekregen in de zorg en ondersteuning van hun 
inwoners. De landelijke overheid zet in op een nog grotere rol van gemeentes. 
 
Dit alles om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, waarbij de burger, samen 
met zijn sociale omgeving en de samenleving(waaronder een gemeente) een groot deel van de 
benodigde zorg zelf moet organiseren. 
 
Deze ontwikkeling vraagt van de gemeenten naast het hebben van een visie over zorg-inkoop, 
zorgaanbod, de rol van van zorgverzekeraars en zorgaanbieders, de mededingingswet, financierings-
modellen, maatschappelijk en politiek draagvlak een andere rol. Namelijk naast het hebben van een 
visie ook de burgers gaan ondersteunen bij het vormgeven en realiseren van het zelf organiseren van 
de zorg. Voor de burger is het van belang dat hij kan blijven rekenen op een onderling goed op elkaar 
afgestemde zorg en ondersteuning, waarin de kwaliteit van zijn leven het uitgangspunt is. 
 
Zorgorganisaties en corporaties hebben naast het concreet bieden van wonen, zorg en 
ondersteuning- een actieve, maatschappelijke rol. Zorgorganisaties leggen verbindingen tussen 
kwetsbare mensen, hun sociale netwerk, de samenleving en de zorg. Dit geheel van relaties met en 
om de cliënt gaat verder dan het invullen van een afzonderlijke zorgindicatie; zij houden een zorg- en 
ondersteuningsinfrastructuur in stand. Een corporatie draagt zorg voor sociale huisvesting voor 
mensen met lagere inkomens. Beiden genereren maatschappelijke waarde. 
 
Ook Makkum vergrijst in hoog tempo met de hoogste groei bij de 75+ ers. De overheid zet bij het 
ouderenbeleid in op minder afhankelijkheid van zorg in WoonZorgcentra zoals Avondrust en het zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit streven van de overheid past ook bij de wens van ouderen om 
zo lang mogelijk thuis, in de eigen omgeving te willen wonen. 
 
Maar het langer thuis blijven wonen heeft ook een keerzijde, zoals een kans op eenzaamheid, 
onvoldoende geschikte woningen. Daarnaast is er door de vergrijzing in de zorg meer personeel nodig 
en door bevolkingskrimp zijn er minder mensen beschikbaar. 
 
Mantelzorg, begeleiding, bereikbare- geschikte voorzieningen en voldoende woningen moeten bij 
gaan dragen aan het langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De zorgverzekeringswet (Zvw) en de 
Wet Maatschappelijke ondersteuning(WMO) zijn hierbij ondersteunend. De organisatie van deze hulp 
of zorg is deels bij de gemeente gelegd. Sinds 2015 kunnen alleen nog de meest kwetsbare mensen 
die permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid nodig hebben, gebruik maken van de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) en aanspraak kunnen maken op verblijf in een instelling zoals Avondrust. 
 
Het ondersteunen van mensen met een lichtere zorgvraag die zelfstandig kunnen(blijven) wonen is 
een taak die op gemeentelijk niveau moet worden uitgevoerd. Op lokaal niveau is samenwerking door 
gemeente- woningcorporatie en zorgorganisatie noodzakelijk. Dit in samenspraak en in samenwerking 
met maatschappelijke organisaties en de ‘mienskip’. 

 


