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Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij geven wij onze visie op de concept ACM-beleidsregel over het verplaatsen van zorg in het 

kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) van 19 juli 2019. De ACM geeft in de concept 

beleidsregel aan geen boetes te zullen opleggen bij afspraken over verplaatsing van zorg in het kader 

van JZOJP als de afspraken voldoen aan een aantal voorwaarden. De derde voorwaarde die de ACM 

voorstelt luidt:  

3. Bij het komen tot een afspraak voor verplaatsing van zorg is sprake van volwaardige betrokkenheid 

van zorgaanbieders, zorginkopers en patiëntenorganisaties 

 

Wij maken de ACM erop attent dat in deze voorwaarde alleen wordt gesproken over 

patiëntenorganisaties. Bewonersorganisaties en burgercollectieven worden niet vermeld. Hiermee 

gaat de ACM voorbij aan een belangrijke ontwikkeling, die wij hieronder kort omschrijven. 

Bewonersorganisaties en -collectieven, onder andere opererend onder de namen zorgcoöperaties, 

wijk- en buurtcoöperaties, naoberzorgpunten en zorgzame dorpen, organiseren in toenemende mate 

gezonde beweegactiviteiten, ondersteunen mantelzorgers, zetten wijkinformatiepunten op, faciliteren 

laagdrempelige ontmoetingsplekken, organiseren thuiszorg/wijkverpleging of zijn initiatiefnemer van 

de bouw van zorgwoningen. Vaak hebben zij dorpsondersteuners of buurtassistenten in dienst die 

persoonlijk contact leggen met bewoners en vragen vroegtijdig matchen met het beschikbare aanbod, 

zowel van (betaalde) vrijwilligers, ervaringsdeskundigen als professionals.  

Zonder deze gemeenschapskracht ontstaat er geen of verdwijnt zelfs de sociale samenhang in 

buurten en wijken, staan mantelzorgers er alleen voor en wordt de zorg onbetaalbaar. Een bekend 

voorbeeld is Coöperatie Austerlitz Zorgt.  

Ook een aansprekend voorbeeld is de Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland die met 

zorgverzekeraar CZ een overeenkomst is aangegaan voor de levering van Wijkverpleging segment 2. 

Het is de eerste door burgers opgezette coöperatie die gecontracteerde verzorging en verpleging mag 

leveren. De regionale Koepel ZCZN is de formele contractpartij met CZ en heeft de daarvoor 

noodzakelijke toelating op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen. Met VGZ is sinds 1 januari 

2018 dezelfde afspraak gemaakt. CZ heeft aangegeven toe te willen werken naar meer contracten 

met coöperaties via de Coöperatie Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland. 

 

De stadscoöperatie SAMEN030 werkt aan een pilot in het kader van de landelijke aanpak van 

‘Personen met verward gedrag’. Dus ook voor de ‘moeilijkste’ doelgroep nemen bewonerscollectieven 

verantwoordelijkheid. Dit houdt onder andere in dat ervaringsdeskundigen betaald worden ingezet in 

https://www.austerlitzzorgt.nl/
http://www.koepelzorgcooperatieszn.nl/
https://www.samen030.nl/main.php


buurten en wijken om bewoners bij te staan in het omgaan met personen met verward gedrag. Als er 

geen normaal sociaal contact meer mogelijk is dan kunnen situaties snel uit de hand lopen. Dat 

sociaal contact, of liever gezegd vertrouwen, zal eerst moeten worden hersteld. 

Op de initiatievenkaart van de landelijke koepel Nederland Zorgt voor Elkaar staan vele honderden 

initiatieven. Deze ontwikkeling naar vitale en zorgzame gemeenschappen en burgercollectieven als 

contractpartners verdient alle steun, gezien het toenemende beroep op zorg en mantelzorg en de 

vervreemding die bewoners met een hulp- of zorgvraag in toenemende mate bij grote aanbieders 

ervaren. Actieve bewoners kunnen en willen zich georganiseerd in hun leefomgeving graag voor 

anderen inzetten en verantwoordelijkheid voor het leveren van preventie, welzijn en zorg nemen, mits 

ze worden gezien en benaderd als gelijkwaardige samenwerkingspartner. 

Het door ZonMW ondersteunde VWS-programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkings-

verbanden van zorgprofessionals en organisaties die goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning 

en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat volgens de ZonMW subsidieregeling uit 

deelnemers vanuit: 

1. Gemeenten en GGD’en 

2. Zorgverzekeraars en/of zorgkantoren 

3. Zorgaanbieders 

4. Aanbieders van ondersteuning en welzijn 

5. Burger- en patiëntenparticipatie 

Ook in het sociaal-culturele innovatieprogramma GROZ van de Topsector Life Sciences & Health 

(Health~Holland) wordt een prominente plaats ingeruimd voor bewonerscollectieven. 

Het niet vermelden van de rol van bewoners of burgers in de beleidsregel door de ACM doet geen 

recht aan de vele bewonersorganisaties en -collectieven die al op vrijwillige basis maar deels ook 

betaald een bijdrage leveren aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Sterker nog, zij zijn noodzakelijk 

om de zorg menselijk, meer dichtbij, beter en betaalbaar te houden. 

Uit uw werk maken wij op dat u de energiecoöperatie erkent als een speler op de energiemarkt. Wij 

hebben het over sterk vergelijkbare organisaties, die ook een rol spelen bij vraag en aanbod, maar 

dan van zorg en welzijn in plaats van energie. 

Concreet stellen wij voor om de derde voorwaarde als volgt aan te passen: 

3. Bij het komen tot een afspraak voor verplaatsing van zorg is sprake van volwaardige betrokkenheid 

van zorgaanbieders, zorginkopers en burger- en patiëntenorganisaties 

 

Voor een nadere toelichting zijn wij altijd beschikbaar. 
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