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Het idee achter de decentralisaties wordt door de 
patiëntenorganisaties ondersteund, maar het was wel een kwestie 
van ‘te veel en te snel’. Inmiddels liggen de zorgtaken alweer 
drie maanden bij de gemeenten. Wilna Wind van de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie NPCF maakt een eerste balans op.
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: JAN LANKVELD

 B
ijna vijf jaar is Wilna 
Wind nu directeur van 
de Patiëntenfederatie 
NPCF. De NPCF verte-
genwoordigt zo’n 160 

patiëntenorganisaties en behartigt de 
belangen van patiënten én consu-
menten van gezondheidszorg. Ook 
komt de federatie op voor de oude-
ren die op de een of andere manier 
een beroep doen op zorg of thuis-
zorg. De decentralisaties worden 
zodoende kritisch gevolgd. 

In het Financieele Dagblad heeft 
u gezegd dat de eerste helft van 
2015 een kritieke fase is waarin zal 
blijken of gemeenten hun nieuwe 
zorgtaken op orde hebben. Tekent 
dat beeld zich al af ?
“Natuurlijk gaat zoiets niet vloeiend. 
We hebben steeds gezegd: het is 
te veel en te snel. We steunen de 
richting wel, omdat het op termijn 
onvermijdelijk is en beter kan. Maar 
het zal je oude moeder maar zijn die 

  WILNA WIND (NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE) OVER DE DECENTRALISATIE:  

‘   HET GAAT NIET 
GOED GENOEG’

nu in die overgangssituatie zit.
De grote ongelukken die sommigen 
voorspelden zijn uitgebleven, maar 
het gaat niet goed genoeg. Kijk eens 
naar de pgb’s en de Sociale Verze-
keringsbank die de facturen van de 
zorgverleners veel te laat uitbetaalt. 
Dat heeft alles te maken met tempo, 
hoeveelheid en een SVB die er niet 
klaar voor is. Of kijk naar alle gedoe 
rond de schoonmaak. Je kunt wel 
een stelsel wijzigen, maar er is geen 
tijd geweest voor een goede voor-
bereiding of om eraan te wennen. 
Ik denk dat 2015 een jaar is om de 
ontwikkelingen goed te volgen.
Wij krijgen ook concrete signalen 
over bijvoorbeeld die late betaling 
van de pgb’s. We verzamelen deze 
samen met belangenorganisatie Per 
Saldo en bespreken ze op het depar-
tement. Daarbij moet ik wel zeggen 
dat ‘ongenoegen’ iets anders is dan 
‘niet goed gaan’. Je kunt ontevreden 
zijn over hoe het nu geregeld is, 
maar er is een democratisch besluit >

Wie is 
Wilna Wind?
Wilna Wind (53) werkte lange 
tijd bij de FNV. In 1990 werd zij 
bestuurder bij de Industrie-
bond FNV en later divisiema-
nager bij FNV Bondgenoten. 
Vervolgens werkte ze drie jaar bij 
adviesbureau Berenschot, waarna 
ze toch weer overstapte naar de 
vakcentrale FNV. Daar  werd zij de 
cao-coördinator van het FNV-fede-
ratiebestuur. Sinds eind 2010 is Wind 
directeur van de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF). 

genomen om het zo te doen, dus dat 
is nu de werkelijkheid.
Wij kijken vooral naar goede uit-
voering van de nieuwe regeling en 
wat de eff ecten zijn. Bij zulke grote, 
complexe en snelle veranderingen 
kan er van alles uit de kast komen 
waar geen rekening mee gehouden 
was. In dat geval weten wij de weg 
naar Den Haag te vinden en pleiten 
we voor het bijstellen van de regels.”

U gaat daarvoor niet naar 
de VNG, maar naar het 
departement?
“Zeker, naar de staatssecretaris van 
VWS. Als er iets mis is, kloppen we 
aan bij de grote veroorzaker. 
Zo maken we ons zorgen over de 
huishoudelijke hulp. Ik hoor wet-
houders zeggen dat anderhalf uur 
voldoende is om een huis schoon te 
maken, maar dat kan natuurlijk hele-
maal niet in anderhalf uur. Zeg dan 
gewoon eerlijk dat er geen budget is 
voor méér.” >
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Sommige gemeenten komen 
met slimme oplossingen. Drecht-
steden koopt geen uren in, maar 
‘een schoon huis’. Plezieriger voor 
de mensen en nog goedkoper ook.
“Schoonmaakbedrijven zeggen altijd 
dat ze alles kunnen doen voor iedere 
prijs. Want anders krijgen ze de 
opdracht niet. Maar wat denk je dat 
het effect is?”

Mensen die ontevreden zijn 
kunnen een van de andere 
leveranciers nemen.
“Je weet toch over welke doelgroep 
het gaat? Mijn schoonmoeder woont 
in Dordrecht. Die is 89. Die komt 
niet op internet. En voordat mensen 
van die leeftijd in de boom klim-
men…”

Het concept in Drechtsteden is 
samen met alle dienstverleners 
uitgewerkt. Het zou moeten 
kunnen werken.
“Ik zeg niet dat het niet werkt, maar 
het is ook niet fantastisch. Twee uur 
schoonmaak is ook niet fantastisch. 
Maar dit heeft iets van: kijk eens hoe 
leuk wij dit doen. Terwijl je ook moet 
kijken of de mensen tevreden zijn.”

Klanttevredenheid wordt ook 
bijgehouden.
“Toch denk ik dat als je ernaar 
vraagt, een fors deel van de men-
sen zegt dat ze onvoldoende hulp 
krijgen. Dat zijn in ieder geval de 
signalen die wij binnen krijgen. De 
volgende vraag is dan of de staat dat 

moet betalen of niet. En daarover 
heeft de politiek gezegd dat er nu 
eenmaal een bepaald budget be-
schikbaar is. Het besluit is genomen. 
Dus moet je gaan kijken naar de 
uitwerking.” 
  
Wat signaleert u daar? 
“We maken ons zorgen omdat de 
verbetering die de decentralisatie 
met zich zou meebrengen, uit-
blijft. Zo schort het aan innovatie, 
bijvoorbeeld in de huisvesting. Als 
we langer thuis blijven wonen, waar 
gaan we dan wonen? Als ik van mijn 
koophuis met trappen af wil en een 
appartement wil huren, kan ik lang 
zoeken; omdat er überhaupt geen 
appartement is of omdat het veel te 
duur is. Willen we daar op termijn 
wat aan doen, dan moeten we nu aan 
het bouwen. Maar ik zie nog niets 
gebeuren, nog niet het begin. Het is 
tijd voor een goed gesprek met ban-
ken, pensioenfondsen en woning-
bouwcorporaties. We moeten anders 
gaan bouwen. Zodat mensen hun 
huis kunnen verkopen en met dat 
geld iets kunnen kopen, gelijkvloers 
of aan een hofje. Ook huurders 
moeten meer mogelijkheden krijgen. 
Veel mensen kunnen langer thuis 
blijven wonen, als het maar in een 
huis is zonder trappen.
Ik maak me grote zorgen over die 
randvoorwaarde, terwijl er veel tijd 
nodig is om die te realiseren. Als 
veranderingen alleen maar ver-
slechteringen opleveren dan zal ons 
ongenoegen stand houden.”

Wat vindt u van het principe dat 
mensen voor ondersteuning eerst 
een beroep moeten doen op de 
eigen omgeving?
“Het gaat nu alleen over die huis-
houdelijke hulpen. We moeten het 
veel breder trekken; kijken naar de 
kwaliteit van leven. Zo is eenzaam-
heid een enorm probleem. Mensen 
worden steeds ouder, hun kinde-
ren krijgen het steeds drukker en 
naarmate ze ouder worden, vallen 
steeds meer mensen uit de omge-
ving weg. Van veel ouderen horen we 
dat de thuiszorg het enige moment 
is dat ze nog iemand zien. Dat 
mag niet zo zijn, daarvoor moeten 
we wat regelen. Samen met TNO 
hebben we daarom de vragenlijst 
Mijnkwaliteitvanleven.nl ontwikkeld. 
Daarmee kunnen we mensen volgen 
en ontwikkelingen signaleren. De 
geïnterviewden krijgen een terug-
koppeling die hen kan helpen bij een 
gesprek met de wijkzorg of met een 
vrijwilliger. De vragenlijst is ook een 
instrument om met elkaar in contact 
te komen.”

Een taak voor de wijkteams?
“Eenzaamheid los je niet op met 
betaalde krachten. Als je weet dat 
eenzaamheid een enorm probleem 
is en dat er best mensen zijn die 
wat willen doen, laten we dan twee 
andere groepen bij elkaar brengen 
en niet weer een beroep doen op de 
overbelaste wijkteamleden. We heb-
ben Hans de Boer van VNO-NCW 
gevraagd om de gepensioneerden 
van hun bedrijven te vragen vrijwil-
ligerswerk te doen. Veel mensen zijn 
nog geen mantelzorger en willen 
best wat voor anderen doen, maar zij 
hebben een zetje nodig.
Eenzaamheid is de verklaring voor 
veel problemen. Je lost dat grote pro-
bleem niet met geld op, maar je kunt 
het wel heel goed regelen. *

‘ Anderhalf uur om een 
huis schoon te maken? 
Zeg dan gewoon dat er 
geen budget voor is’


