
Wat betekent de transformatie van de langdurige 

zorg in de praktijk? En hoe voorkomen we dat mensen 

die ‘overkomen’ van verzekeraars naar gemeenten 

tussen wal en schip vallen? Om die vragen draaide 

het Jongerius-overleg. Daar was ik In 2014 nauw bij 

betrokken, toen nog als directeur Sociaal Domein bij de 

gemeente Utrecht. Het Jongerius-overleg leidde onder 

andere tot het traject Samenwerking zorgverzekeraars, 

Rijk en gemeenten.

Binnen dit traject deden we onlangs onderzoek naar het 

snijvlak van de wet Langdurige zorg en de Jeugdwet. 

Vooraf dachten we: het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ) is misschien te streng bij haar beoordeling voor 

aanvragen voor de Wlz. Wat bleek? Vaak zijn afwijzingen 

terecht. Ouders weten regelmatig de weg niet naar het 

juiste ‘loket’ te vinden of professionals wijzen verkeerd 

door. Dan moet het CIZ mensen dus niet alleen afwijzen 

maar ook de weg wijzen. Ook moeten we  gemeenten 

beter informeren wat er wel en niet past binnen de Wlz.

Op die manier samenwerken aan taaie vraagstukken 

doen we ook in het traject Terugdringen 

gezondheidsverschillen. Daarin zijn we met bijna 20 

gemeenten in lokale coalities aan de slag met de 

thema’s ‘kansrijke start’ en ‘jongeren op gezond gewicht’. 

Bij een gezond gewicht focussen we te snel op sport 

en voeding, terwijl zaken als armoede of psychische 

problematiek ook een rol kunnen spelen. Daarom werken 

we in coalities samen aan een aanpak waarbij we 

bijvoorbeeld ook naar inkomen en schuldhulpverlening 

kijken. 

Maar hoe bouw je effectieve coalities? In sommige 

regio’s krijgen we makkelijk een coalitie bij elkaar, op 

andere plekken is het lastiger. Je moet zoeken, leren en 

in gesprek gaan: wat hebben we elkaar te bieden? Een 

coalitie draait om leren en versnellen van dat leren. En 

dat kost tijd: denk niet dat je dit soort vraagstukken met 

een paar interventies oplost.

Een meerwaarde van het Programma Sociaal Domein 

is dat zowel alle departementen als gemeenten zijn 

aangesloten. We vinden elkaar op ambtelijk niveau, 

zonder dat het meteen politiek wordt. We hebben elkaar 

hard nodig, dat besef is gegroeid. Departementen zien 

hoe weerbarstig de praktijk is. Andersom snappen 

gemeenten beter hoe wetten bedoeld zijn en hoe 

ingewikkeld de Haagse wereld is. Na 2014 was de breed 

gedragen boodschap: geen stelselwijziging meer. Ik vind 

dat te dogmatisch: als wetten elkaar in de weg zitten, 

moeten we het anders doen.

Kijk naar preventie. We verwachten dat verzekeraars 

ook een maatschappelijke opdracht vervullen door te 

investeren in preventie. Maar hoe verhoudt zich dat tot 

hun winstoogmerk? Mogen we dat van ze verwachten? 

Gemeenten hebben ruimte om dingen anders te doen, 

verzekeraars hebben die scharrelruimte niet. Kortom, de 

prikkels ‘staan’ nog niet goed genoeg. Daar moeten we 

dus mee aan de slag!

Bij afwijzen ook goed 
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