
Waar staan we?

De transformatie:
stand van zaken in de 
provincie Groningen

De Zorgmonitor Groningen onderzocht in oktober 2017 hoe gemeenten 
en werkveld aankijken tegen de (beoogde) transformatie in zorg en welzijn. 
Waar gaat het om bij deze transformatie? Wat is al gerealiseerd en wat 
heeft dat de inwoners van de provincie Groningen opgeleverd? Wat moet de 
komende tijd hoog op de verbeteragenda staan? De vragen werden via een 
digitale enquête voorgelegd.
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De overgrote meerderheid van de respondenten vindt 
dat de transformatie ‘enigszins’ gerealiseerd is.

Er is geen duidelijk verschil in de opvattingen van 
gemeenten (n=60) en zorg-/welzijnsaanbieders (n=76) 
over de stand van de transformatie.

Wat zou de belangrijkste
leidraad voor de transformatie
moeten zijn?

De meeste respondenten (ruim 1 op 3) vinden 
‘de mens centraal in plaats van de ziekte’ de 
belangrijkste leidraad voor de transformatie.

Gemeenten (41%) kiezen ‘de mens 
centraal’ vaker als leidraad dan zorg-/
welzijnsaanbieders (28%). Voor zorg-
en welzijnsinstellingen is ‘zelfredzaamheid’ 
vaker het belangrijkste uitgangspunt dan
voor gemeenten (resp. 21% en 17%).

• Niet of nauwelijks

• Enigszins

• Grotendeels

• (Vrijwel) volledig
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* 102 enquêtes volledig ingevuld, 50 gedeeltelijk

944 personen benaderd / 152 respondenten*

Belangrijke 
uitgangspunten voor 
de transformatie

• Zelfredzaamheid  zorgvrager en netwerk

• Volwaardig meedoen voor iedereen

• Focus op preventie en leefstijl

• Mens centraal i.p.v. ziekte

• Toekomstbestendigheid zorgstelsel
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Betere zorg en 
ondersteuning voor 
inwoners en cliënten?

Ruim een derde van de respondenten vindt 
dat de zorg en ondersteuning voor inwoners 
en cliënten helemaal niet verbeterd zijn. Een 
deel vindt overigens dat dat ook niet nodig 
was: de kwaliteit van de zorg was al goed, 
alleen de financiering was onvoldoende 
toekomstbestendig.
 
De respondenten die wel verbeteringen zien, 
noemen met name betere samenwerking en 
integralere zorg (28%) en meer maatwerk en 
belevingsgerichte zorg (28%). 

Wat zijn de komende 
tijd de belangrijkste 
uitdagingen?

De 102 respondenten noemen samenwerking 
het vaakst (14%) als uitdaging. Ze denken 
dat daarvoor schotten tussen verschillende 
werkterreinen en regelingen moeten worden 
doorbroken. Concreet gaat het om schotten 
tussen Zorgverzekeringswet & Wmo, onderwijs 
& zorg, huisartsen & sociaal domein, care & 
cure en formele & informele zorg. 

Ook in de categorie ‘anders aanbesteden 
/ aansturen’ (12%) komt naar voren dat 
schotten doorbroken moeten worden, in 
dit geval in de financiering. Verder vinden 
respondenten dat gemeenten hun rol anders 
kunnen invullen en noemen ze het belang van 
het bespreekbaar maken van ogenschijnlijke 
concurrentie en ergernis tussen verschillende 
spelers. 

Daarnaast zien de respondenten het als een 
belangrijke uitdaging om kwetsbare mensen 
te bereiken en betrekken (11%) en om de 
mens écht centraal te stellen en de regie bij 
de cliënt te leggen (12%). 
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• Meer oog voor regie en zelfredzaamheid inwoners

• Meer maatwerk en belevingsgerichte zorg

• Zorg is dichterbij en laagdrempeliger

• Zorg is integraler, betere samenwerking

• Overige

Wat is verbeterd?
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