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4.  SCHETS VAN DE BELEIDSOMGEVING VAN 
      WIJKGEZONDHEIDSWERK

In dit hoofdstuk is een schets te vinden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot 

wijkgericht werken en (gezondheids)achterstand binnen de beleidsterreinen sociaal beleid, 

volksgezondheidsbeleid en beleid met betrekking tot de eerstelijnszorg (gezondheidscentra). 

Het is een korte schets. Er zijn diverse publicaties die hieraan uitgebreid aandacht besteden 

(Garretsen, 1994; Schrijvers, 2002; De Haan en Duyvendak, 2002;  Mackenbach en Van der 

Maas, 2004), waarvan gebruik is gemaakt. De beschrijving is toegespitst op enkele voor Den 

Bosch-Oost belangrijke perioden:

gezondheidscentrum Samen Beter), 

 

Dit hoofdstuk dient als basis voor de historische reconstructie in het volgende deel en vormt 

het laatste hoofdstuk van de achtergrondinformatie voor het onderzoek. In deel II is te lezen 

op welke wijze het beleid de ontwikkeling van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost 

heeft beïnvloed.

4. 1.  Periode rond 1980

De explosieve toename van het volume van het zorgstelsel die onder een tamelijk liberaal 

klimaat in de jaren zestig mogelijk was, leidt in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot pro-

blemen. De grote groei vindt plaats in de curatieve sector, voornamelijk de ziekenhuizen. (In 

1970 zijn er voor het eerst meer specialisten dan huisartsen). Er komen vele nieuwe medisch-

technische voorzieningen. Tussen 1960 en 1970 groeien de kosten van de gezondheidszorg 

van 5% naar 9% van het Bruto Nationaal Product. (Schrijvers, 2002) Hierdoor gealarmeerd 

komt de overheid met maatregelen; enerzijds bezuinigingsmaatregelen en anderzijds regu-

leringsvoorstellen. 

4.1.1. Gezondheidszorg en gezondheidscentra

In 1974 verschijnt de Structuurnota Gezondheidszorg van de toenmalige staatssecretaris 

Hendriks, waarmee via decentralisatie, regionalisatie en echelonnering van voorzieningen 

een overzichtelijke organisatie van de gezondheidszorg moet gaan plaats vinden. Een van de 

voorstellen behelst eerstelijns hulpverleners samen te brengen in gezondheidscentra. (Mi-

nisterie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1974) Het is overigens nooit gelukt deze 
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wettelijke regeling uit te voeren. 

De eerste gezondheidscentra zijn begin jaren zeventig opgezet door hulpverleners, vaak 

huisartsen,  vanuit zorginhoudelijke idealen zoals multidisciplinaire benadering om beter 

tegemoet te komen aan psychosociale problemen, chronische ziekten en terminale zorg; 

een integrale gezondheidszorg voor het hele gezin; korte overleglijnen tussen de disciplines. 

De samenwerking spitst zich toe op huisartsen, wijkverpleging en maatschappelijk werk. In 

1974 komt er een ‘voorlopige subsidieregeling voor gezondheidscentra’ op initiatief van de 

eerder genoemde staatssecretaris. In 1975 zijn er 30 gezondheidscentra die gebruik maken 

van de subsidieregeling van het ministerie. (ITOBA, 1976)  Hierna neemt het aantal gezond-

heidscentra een vlucht tot ongeveer 150 verspreid over het hele land met concentraties in 

de stedelijke gebieden. In 1980 wordt de Landelijke Vereniging Gezondheidscentra (LVG) 

opgericht als landelijke koepel.10

4.1.2. Volksgezondheid en gezondheidsbevordering

De overheid koerst eveneens af op meer aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering. 

Wereldwijd komt in deze jaren een stroom van beleid voor zorgvernieuwing op gang met on-

der andere het eerder genoemde Lalonderapport. Met de strategie ‘Health for All by the Year 

2000’ (WHO, 1977) wil men bereiken, dat tegen het einde van de eeuw alle volkeren in de 

wereld een zodanig gezondheidsniveau hebben, dat zij een sociaal en economisch productief 

leven kunnen leiden. Gezondheid is een sociale, economische en politieke kwestie en bovenal 

een fundamenteel recht van de mens. In de uitwerkingen van dit beleid wordt veel aandacht 

besteed aan gezondheidsvoorlichting en -opvoeding gericht op personen met een verhoogd 

gezondheidsrisico, de zogenaamde ‘health risk approach’. In Nederland duurt het tot 1986 

voordat dit gebeurt; hiervoor stelt de Tweede Kamer de Nota 2000 vast. (Tweede Kamer, 

1986) Deze nota zet diverse beleidsvernieuwingen in gang, die eind jaren tachtig van invloed 

worden; hierop wordt ingegaan in paragraaf 4.2. 

In Nederland speelt eind jaren zeventig nog een ontwikkeling. De oprichting van nieuwe 

GGDen (Gemeentelijke Gezondheidsdiensten) om tot een sluitend net van basisgezond-

heidsdiensten te komen komt namelijk rond 1980 op gang op basis van de ‘Schets Basisge-

zondheidsdiensten’, die de Tweede Kamer in 1979 presenteert. (Belleman, 1994)  De basisge-

zondheidsdienst, een door de gemeenten in stand te houden organisatie, heeft een flexibel 

takenpakket en voert een vast en een facultatief deel van de preventieve zorg uit, de zoge-

naamde collectieve preventie. Deze omschrijving houdt rekening met het gegeven dat taken 

10   Gezondheidscentrum Samen Beter is vanaf 1985 lid van de LVG en maakt vanaf 1987 gebruik van 
de subsidieregeling voor gezondheidscentra.
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op preventief gebied door zorginstellingen zoals de kruisverenigingen worden uitgevoerd 

en door in diverse steden al eerder opgerichte GGDen. De vorming van de basisgezond-

heidsdiensten geschiedt door het onder gemeenschappelijke regelingen onderbrengen van 

schoolartsendiensten, infectieziektebewaking, sociaal-medische advisering en de bedrijfsge-

neeskundige zorg voor het gemeentelijke personeel.

4.1.3. Sociaal beleid

Van begin jaren zeventig tot begin jaren tachtig is er de tweede naoorlogse bloeiperiode van 

de wijkaanpak. Het centrumlinkse kabinet Den Uyl probeert in de jaren 1973-1977 meer greep 

op de welzijnsvoorzieningen te krijgen. De bedoeling is dat niet langer de moeilijk contro-

leerbare besturen van levensbeschouwelijke organisaties de voorzieningen plannen, maar de 

burgers zelf, democratisch, na een gedegen afweging van de welzijnsnoden in de gemeente. 

De Kaderwet Specifiek Welzijn (die voortijdig sneuvelt) en de daarop vanaf 1976 gebaseerde 

Rijksbijdrageregelingen bezegelen het einde van het naar levensbeschouwing gedifferentieerde 

welzijnswerk. Welzijnsvoorzieningen worden -minstens verbaal- een recht van iedere burger. 

Hiermee is de basis gelegd voor het aanspreken van de burger als lid van een (sub)lokale ge-

meenschap, niet onderscheiden naar levensbeschouwing. Dit leidt tot een bloeiperiode van de 

wijkaanpak, die enerzijds samengaat met de herinrichting van buurten en wijken om de wo-

ningnood op te lossen en anderzijds met het bestrijden van sociaal-economische ongelijkheid 

door inkomens-, onderwijs- en huisvestingsbeleid. Het in de praktijk brengen van het motto 

van het kabinet Den Uyl: ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’. (De Boer, 2001) 

4.2.  Periode rond 1990

In de periode tot eind jaren tachtig is de overheid vooral gericht op het beïnvloeden van 

de structuur van het gezondheidszorgsysteem met behulp van planningswetgeving. Medio 

jaren tachtig wijzigt de bestuursfilosofie van de overheid en verwacht men veel van de mo-

gelijkheden van marktwerking. De gedachte is dat de doelmatigheid in de gezondheidszorg 

het beste gerealiseerd kan worden door invoering van een gereguleerde vorm van marktwer-

king. De commissie Dekker die dit in het advies getiteld ‘Bereidheid tot verandering’ in 1987 

bepleit, wil tevens een basisverzekering invoeren. Inmiddels is bekend dat het bijna 20 jaar 

geduurd heeft alvorens de basisverzekering daadwerkelijk ingevoerd is. De introductie van 

de marktwerking gaat tevens gepaard met deregulering en decentralisatie. De marktwerking 

is vooral van invloed in de gezondheidszorg; de deregulering en decentralisatie heeft een 

grote impact op het beleid voor de volksgezondheid en sociaal beleid.
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4.2.1. Gezondheidszorg en gezondheidscentra

De voorstellen van de commissie Dekker zetten een fusiegolf bij verzekeraars in gang, waar-

bij voormalige ziekenfondsen en particuliere verzekeraars hun krachten bundelen. (Klazing, 

2004) Ook bij de thuiszorg en de gezinsverzorging komt een fusiegolf op gang, zoals bij 

meerdere instellingen in de gezondheidszorg. Dit heeft gevolgen voor de gezondheidscentra. 

Begin jaren negentig volgt een lichte daling van het aantal gezondheidscentra. Een daling die 

samenhangt met de verschuiving naar een meer marktgerichte opzet, waardoor de samen-

werking tussen huisartsen, wijkverpleging en maatschappelijk werk in de gezondheidscentra 

onder druk komt te staan:

fusies met gezinsverzorging tot thuiszorgorganisaties verder af te staan van de samenwer-

king in de gezondheidscentra. 

geïntroduceerd; een consolidatie van waarneemgroepen, die het vehikel worden van de 

kwaliteitsverbetering. Huisartsen van gezondheidscentra maken deel uit van een huisarts-

engroep, waarin ook solisten of maatschappen deelnemen. De inhoudelijke samenwerking 

van de huisartsen binnen Hagro’s, gestimuleerd vanuit de deskundigheidsbevorderende 

programma’s en de afstemming met de apotheken in het FTO (Farmaco Therapie Over-

leg), richten de aandacht van de huisartsen op het medische vakgebied.

gezondheidscentra worden door een directere aansturing van 

gemeenten meer en meer ingezet voor de maatschappelijke problematiek van de onder-

kant van de samenleving. Samenwerking met het welzijnswerk, met woningbouwstich-

tingen, maatschappelijke opvang en sociale dienst krijgt hierdoor meer de nadruk. De 

hiermee gepaard gaande extra instroom van cliënten leidt in de meeste gemeenten niet 

tot uitbreiding van formatie voor maatschappelijk werk. Hierdoor komen de verwijzingen 

van patiënten met psychosomatische klachten naar maatschappelijk werk onder druk te 

staan. In sommige gezondheidscentra zoekt men voor dit knelpunt een oplossing in de 

samenwerking met eerstelijns psychologen.

4.2.2.  Volksgezondheid en gezondheidsbevordering

Sinds de invoering van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in 1989 zijn de mid-

delen voor collectieve preventie (onder andere epidemiologie, beleidsadvisering, jeugdge-

zondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering, bevordering hygiëne en 

psychohygiëne) overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten besteden deze taken uit aan 

de GGDen, die daarnaast ook andere inkomstenbronnen hebben vanuit bijvoorbeeld het 

ambulancevervoer.
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Een belangrijk concept dat in de jaren negentig binnen het lokale gezondheidsbeleid in 

vele gemeenten gehanteerd wordt, is de ‘gezonde stad’. (Cosijn, 1992) De ‘Gezonde Stad’ is 

de Nederlandse uitwerking van het ‘Healthy Cities-project’  zoals beschreven in het vorige 

hoofdstuk. In de visie van de WHO gaat het in het gezondheidsbeleid om het vormgeven aan 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gezondheid voor allen. Alle verantwoordelijken: 

overheid, professionals en burgers dienen actief betrokken te zijn bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van beleid om de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor is een nieuwe werkwijze 

nodig die uitgaat van gegevens als basis voor beleid, intersectorale samenwerking, politieke 

betrokkenheid en participatie van de bevolking. (Gooskens e.a., 1997) 

Vele Nederlandse gemeenten, voornamelijk de grotere, sluiten zich aan bij het ‘Netwerk ge-

zonde steden’, dat ondergebracht is bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De 

GGDen hebben een centrale rol in de activiteiten van de ‘Gezonde Stad’. In deze activiteiten 

is expliciet aandacht voor gezondheidsachterstand en de sociaal-economische gezondheids-

verschillen te vinden. In diverse steden is de GGD wijkgericht gaan werken om deze activitei-

ten dichter bij de praktijk te kunnen uitvoeren.

4.2.3.  Sociaal beleid

De Welzijnswet die in 1987 van kracht wordt, is een ordeningswet met een sterk procedureel 

karakter, die de gemeenten en provincies een veel grotere beleidsruimte geeft op sociaal ge-

bied. (De Boer en Duyvendak, 2004) In 1989 is in Rotterdam ‘sociale vernieuwing’ het ant-

woord op het voortbestaan van hardnekkige sociale achterstand in de steden. De commissie 

Idenburg komt met aanbevelingen om op lokaal niveau sociale problematiek aan te pakken. 

Vanaf 1990 neemt de centrale overheid dat gedachtengoed over en neemt het sociale ver-

nieuwingsbeleid een hoge vlucht. De meeste gemeenten gaan aan de slag, ontwikkelen een 

sociaal vernieuwingsbeleid en geven ook in bestuurlijk opzicht vorm aan die vernieuwing. 

Het derde kabinet Lubbers (zonder de VVD) kiest eind 1989 ‘sociale vernieuwing’ als motto. 

Het is een reactie op de technocratie en bureaucratie in het dagelijkse beheer in buurten en 

op de gespannen verhouding tussen grootstedelijke ambities en problemen in buurten. De 

gemeenten leren om problemen samen met bewoners en organisaties aan te pakken. Deze 

keuze voor de wijkaanpak zet door. Het hierop volgend beleid van ‘Stedelijke vernieuwing’ 

en grootstedenbeleid zet de trend van decentralisatie en deregulering voort. Men hoopt door 

een versterking van de sociale infrastructuur een antwoord te vinden op sociale, economi-

sche en fysieke problemen in wijken. Sociale vernieuwing brengt een participatiecultuur: 

buurtbewoners gaan de agenda mee bepalen. De dramatische uitslag van de gemeenteraads-

verkiezingen in 1990 met een zeer lage opkomst en grote winst voor extreem rechts versterkt 

in gemeenten de zoektocht naar legitimatie van hun beleid. Allerlei vormen van interactief 

beleid worden op poten gezet. 
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4.3. Periode rond 2003

In 2000 laat de landelijke overheid feitelijk het budgettaire karakter los en verschuift de stu-

ringsfilosofie gaandeweg van een sturing op de processen naar een sturing op uitkomsten. 

De in de jaren negentig op gang gekomen ideeën over transmuralisering en vermaatschap-

pelijking van de zorg krijgen eind jaren negentig echt gestalte. Binnen het sociaal beleid is 

het een en al sociale cohesie, dat te beluisteren valt.

4.3.1.Gezondheidszorg, gezondheidscentra en gezondheidsachterstand

In het Jaaroverzicht Zorg 1998 wordt gesteld dat naast de samenwerking tussen huisarts en 

specialist ook de samenwerking met de thuiszorg, paramedici en apotheek gestimuleerd zal 

worden. Transmuraal denken dient in plaats te komen van domeindenken en het denken in 

zorgketens in plaats van in zorghokjes. Deze grotere samenhang moet zorg op maat voor pa-

tiënten bieden. In het Jaaroverzicht Zorg wordt geen expliciete aandacht besteed aan gezond-

heidsachterstand. (Ministerie van VWS, 1998) Aandacht hiervoor is wel in een ander beleids-

document te vinden: ‘De Staat van de Gezondheidszorg’.  Dit is het eerste rapport waarin de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg op verzoek van de minister de gezondheidszorg integraal 

doorlicht. In zijn algemeenheid concludeert de inspectie dat de gezondheidszorg in Neder-

land elke internationale toets kan doorstaan, zowel ten aanzien van de toegankelijkheid, de 

kwaliteit van de geleverde zorg als waar het gaat om kostenbeheersing. (Inspectie voor de 

gezondheidszorg, 1997) Een groot probleem van de gezondheidszorg is volgens de inspectie 

wel, dat de patiënt die vanwege complexe problematiek op meerdere sectoren van de zorg een 

beroep moet doen, snel vast loopt. Een ander groot probleem is dat de gezondheidszorg be-

paalde bevolkingsgroepen nauwelijks bereikt: zwervers, ex-psychiatrische patiënten, illega-

len en sommige groepen allochtonen. En ook mensen met lage inkomens dreigen tussen de 

wal en het schip te komen. De toegankelijkheid van zorg voor deze groepen schiet tekort.

In het advies ´Redesign van de eerste lijn in transmuraal perspectief´ van de Raad voor de 

Volksgezondheid & Zorg (RVZ) wordt gepleit voor de ontwikkeling van wijkzorgnetwerken 

om een integrale en continue zorgverlening te bewerkstelligen. De Raad ziet kansen voor 

de uitwerking van een betere samenwerking binnen de eerste en tweede lijn en tussen de 

eerste en tweede lijn op de schaal van een wijk. Een geografische eenheid van 30.000 tot 

40.000 inwoners wordt geschikt geacht om de zorg rond een patiënt op ´menselijke maat´ 

kleinschalig uit te voeren. Uit het oogpunt van doelmatigheid acht de Raad het noodzakelijk 

de zorg grootschalig te organiseren, waarbij de in het kader van de regiovisies onderschei-

den (sub)regio´s een goede basis vormen. Het domein van het advies omvat de raakvlakken 

tussen huisartsenzorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, medisch-specialistische zorg en 
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verpleging in ziekenhuizen, poliklinieken en in de thuissituatie, thuiszorg, verpleeghuiszorg, re-

validatiezorg en algemeen maatschappelijke zorg. De Raad verwijst in haar advies naar het wijk-

gerichte werken om te werken aan vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschil-

len door afstemming tussen de curatieve en de openbare gezondheidszorg. (RVZ, 1998)

Na het verschijnen van het RVZ-rapport ‘Herinrichting van de zorg’ en van de VWS-nota 

‘Zorg in de buurt’ in 2003 wordt breder ingezet op samenwerking en communicatie in de 

eerstelijnszorg om de huidige problemen het hoofd te bieden en zorg in de buurt te waar-

borgen. Eind 2003 verschijnt de VWS-notitie ‘Toekomstbestendige eerstelijnszorg’ met een 

verdergaande introductie van ‘gereguleerde marktwerking’ om hiermee beter aan te sluiten 

op de zorgvraag en door een doelmatigere organisatie het aanbod te verbeteren. (Ministerie 

van VWS, 2003) Beroeps- en koepelorganisaties verenigen zich in 2004 in LOVE (Landelijke 

Overleg Versterking Eerstelijnszorg). Samen met de zorgverzekeraars, de Nederlandse Pa-

tiënten/Consumenten Federatie en de minister van VWS spreken zij de intentie uit om de 

eerstelijnsgezondheidszorg te versterken en het toekomstperspectief nader vorm te geven. 

In deze notities is te lezen dat de inrichting van de eerstelijnszorg anders moet. Steeds vaker 

wijst men hierbij in de richting van gezondheidscentra. Daar heeft men de kennis en de erva-

ring met een anders georganiseerde eerstelijnszorg. Tevens wordt erbij gezegd dat het hierbij 

niet om de huidige vorm van het gezondheidscentrum gaat, maar om de samenwerkings- en 

organisatieprincipes. Er worden voorbereidingen getroffen om de ‘tijdelijke’ subsidierege-

ling voor de gezondheidscentra op te heffen en onder te brengen in een algemene regeling te 

financieren door zorgverzekeraars. 11

4.3.2.  Volksgezondheid en gezondheidsbevordering

In het Jaaroverzicht Zorg 1998 wordt onder de noemer ‘doelgroepengerichte preventie’ op-

gemerkt dat er extra op gelet moet worden, dat preventieve zorg inderdaad de mensen be-

reikt met een zeer laag opleidingsniveau, een zeer laag inkomen of uit sommige moeilijk 

bereikbare bevolkingsgroepen van allochtone afkomst. In het Jaaroverzicht Zorg wordt gere-

fereerd aan het advies van de commissie ‘Versterking Collectieve Preventie’, die in november 

1996 hun rapport ‘Gemeentelijk gezondheidsbeleid: Beter op zijn plaats’ uit brachten. In dit 

rapport wordt bepleit dat gemeenten meer aandacht moeten besteden aan het formuleren 

en vast stellen van een gemeentelijk gezondheidsbeleid. Nadrukkelijk wordt gewezen op de 

samenwerkingsrelaties die gemeente en GGD dienen aan te gaan met andere zorgactoren. 

De gemeentelijke overheid moet niet wars zijn van aanspraken op een bepaalde rol in de 

11  Dit voornemen zal na een overgangsregeling zijn beslag krijgen in 2008.
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gezondheidszorg. Dat neemt niet weg dat het merendeel van de werkzaamheden in de cure 

en de care, en ook delen van de preventie, verricht wordt door particuliere instellingen. Zon-

der deze organisaties is er geen gezondheidszorg en ook geen openbare gezondheidszorg. 

Gemeente en GGD zullen alleen al daarom blijvend moeten investeren in goede en syste-

matische vormen van samenwerking. (Ministerie van VWS, 1996) In het verlengde van het 

werk van deze commissie heeft de minister het Platform Openbare Gezondheidszorg (OGZ) 

ingesteld, dat zich buigt over aanbevelingen voor de aansluiting tussen cure, care en pre-

ventie. Ook wordt de Wijziging van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in 2002 

vastgesteld, waarin de gemeentelijke overheden verplicht worden om elke vier jaar een beleid 

voor de volksgezondheid te ontwikkelen. OGZ wordt een belangrijk agendapunt van het mi-

nisterie van VWS in deze jaren. In 2003 verschijnt de nota ‘Langer gezond leven’. De belang-

rijkste boodschap uit de kabinetsnota is, dat ongezondheid de samenleving veel geld kost. 

Alleen een gerichte aanpak van de belangrijkste ‘ziekmakers’ kan deze ontwikkeling keren. 

Dat lukt alleen als iedereen meedoet: de burger zelf, maar ook de rijksoverheid, gemeenten, 

zorgverzekeraars, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen.

4.3.3. Sociaal beleid

In de welzijnsnota 1995-1998 ‘Naar eigen vermogen’ van het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport is een samenleving waarin redzame burgers zich verantwoordelijk 

tonen, waarin we de band met elkaar onderhouden, de weerbaren met de kwetsbaren het 

uitgangspunt. Een samenleving met het cement van de sociale samenhang, met aandacht 

voor saamhorigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Sociale samenhang is van levens-

belang voor een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling en  een basisvoorwaarde voor 

een gezond economisch klimaat. (Ministerie van VWS, 1994)  In het Beleidskader Lokaal 

Sociaal Beleid van januari 1998 is veel aandacht voor het specifieke doel van lokaal soci-

aal beleid: de achterstandsbestrijding. Hierin wordt aandacht voor gezondheidsverschillen 

expliciet benoemd. Om de positie van mensen in achterstandssituaties te verbeteren zijn 

interventieprogramma’s nodig gericht op (re)-integratie, waarbij tegelijkertijd of achtereen-

volgend op meerdere terreinen ondersteuning wordt geboden. Samenwerking, ketenbenade-

ring, integraliteit, doelgerichtheid en een outreachend karakter komen hierbij als essentiële 

begrippen naar voren. (Ministerie van VWS, 1998)  Veel ‘grote’ woorden in dit beleidskader, 

waarbij in het slotwoord gezegd wordt, dat de minister kiest voor een bottom up proces: het 

beleidskader zal ingevuld worden in gesprek met de gemeenten.

In enigszins andere bewoordingen spreekt de welzijnsnota ‘Werken aan sociale kwaliteit’ 

1999-2002 hetzelfde uit. Een verder stimuleren van participatie en toegankelijkheid; voor-

komen van sociale uitsluiting en ondersteunen van sociale samenhang op wijk- en buurtni-

veau. Er is speciale aandacht voor ‘community care’ voor mensen met een handicap, sociale 

activering voor mensen die langdurig werkloos zijn en zorgbehoeftige ouderen. (Ministerie 
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van VWS, 1999) In 2004 verschijnt de beleidsbrief van het ministerie van VWS over de con-

touren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het kabinet wil ook mensen met 

beperkingen, stoornissen of ernstige problemen in staat stellen zo volwaardig en zelfstandig 

mogelijk deel te nemen aan de samenleving. De overheid wil mensen die geen gelijke uit-

gangspositie hebben naar vermogen ondersteuning bieden. Het maatschappelijke doel van 

de Wmo is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al of 

niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning 

vanuit de gemeente. Het eindperspectief van de Wmo is een samenhangend lokaal beleid op 

het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en aanpalende terreinen. Voor mensen 

die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten (AWBZ) van kracht. De Wmo is een nieuwe wet, waarin een aantal bestaande wetten 

gebundeld worden: Welzijnswet, Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg), een aantal sub-

sidieregelingen uit de AWBZ (onder andere mantelzorgondersteuning, diensten bij wonen 

met zorg), de Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ en de Openbare Geestelijke Gezond-

heidszorg (OGGZ).12   De bespreking en het besluit tot invoering neemt een lange periode in 

beslag. De bedoeling is dat de wet gefaseerd ingevoerd gaat worden vanaf januari 2007. 

4.4.  Gezondheidszorg, volksgezondheid en sociaal beleid 
           door de jaren heen

In de jaren tachtig start de decentralisatie van welzijn en in de jaren negentig de marktwer-

king in de gezondheidszorg. Op het terrein van welzijn voltrekt zich vanaf de jaren tachtig 

een drastische wijziging van de verhoudingen tussen overheden onderling, maar ook tussen 

de landelijke overheid en het particuliere initiatief. (Haan en Duyvendak, 2002)  De lande-

lijke overheid treedt terug en het particuliere initiatief is voortaan afhankelijk van de lokale 

overheden. Voor de welzijnssector die voornamelijk via subsidies gefinancierd wordt, is dit 

een grotere verandering dan voor de gezondheidszorg die middels wetgeving premie gefinan-

cierd wordt. Voor de gezondheidszorg geldt dat naarmate de overheid verantwoordelijkheid 

naar de markt, naar de zorgverzekeraars, verschuift de overheid tegelijkertijd eist, dat die 

markt zich moet bewijzen. Er blijft een grote overheidsinvloed via eisen met betrekking tot 

registratie, kwaliteitszorg, efficiency en schaal. Dit leidt tot een grote mate van bureaucratie, 

waarover Tonkens zegt dat de professional vermalen wordt tussen de eisen van de bureaucra-

tie en die van de markt. (Tonkens, 2003)

Ondanks het feit dat vanaf 1982 welzijn en volksgezondheid onder één ministerie vallen zijn 

het gezondheidsbeleid en het welzijnsbeleid niet dichter bij elkaar komen te staan. De ver-

12  www.minvws.nl. Geraadpleegd op 28-07-06
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schillende geldstromen, de verschillende wetgeving, de verschillende mate van wetenschap-

pelijke onderbouwing, het verschillende aanzien van de sectoren hebben een geïntegreerd 

beleid in de weg gestaan. In de late jaren zestig en de jaren zeventig staat maatschappijveran-

dering ten behoeve van individuele ontplooiing boven aan de agenda en wordt veel kritiek 

geleverd op de bestaande organisaties van welzijn en zorg. Opvallend is dat het welzijnswerk 

op grond van deze kritiek in de jaren tachtig lange tijd wordt gemarginaliseerd, terwijl ge-

zondheidszorg van deze kritiek uiteindelijk weinig last heeft gehad. De nadruk in de jaren 

tachtig op individuele verantwoordelijkheid staat haaks op het welzijnswerk, dat mensen 

afhankelijk zou maken. De individuele aanspraken van patiënten op de gezondheidszorg 

worden ondersteund en de overheid houdt vertrouwen in het positieve effect van de geves-

tigde gezondheidszorg. (Haan en Duyvendak, 2002) 

De LVG en de gezondheidscentra vertoeven vele jaren in de luwte van het gezondheidszorg-

beleid. Een beleid dat vorm krijgt vanuit een gerichtheid op de afzonderlijke beroepsbeoefe-

naren en zorginstellingen werkzaam in de eerstelijnszorg. De multidisciplinaire samenwer-

king en organisatie in de gezondheidscentra worden onder gebracht in een aparte paragraaf 

als er al aan gedacht wordt. Vanuit de beleidskeuze om samenhang te bevorderen keert de 

aandacht sinds eind jaren negentig weer terug bij de multifunctionele gezondheidscentra. 

In het Jaaroverzicht Zorg 1998 worden de gezondheidscentra expliciet genoemd. (Ministerie 

van VWS, 1998)  Vanaf het najaar 2003, waarin het beleid ‘modernisering van de eerste-

lijnszorg’ gepresenteerd is, is dat anders. Het is een en al ‘samenhang en organisatie in de 

eerstelijnszorg’, wat centraal staat. Een kritische blik op deze verschuiving in het gezond-

heidszorgbeleid blijft geboden. De beleidswijziging is gekomen door de toenemende vergrij-

zing, de toename van chronische aandoeningen, de gevolgen van de extramuralisering, de 

mondigheid van patiënten en daardoor oplopende kosten van het gezondheidszorgsysteem. 

Het nieuwe beleid lijkt met toverspreuken als ‘organiseren op schaal en uitvoeren op maat’, 

‘slimmer organiseren’ en een ‘samenhangend en doelmatig zorgaanbod’ de toekomst te wil-

len bezweren.

Na sociale vernieuwing in de jaren negentig en het grootstedenbeleid, blijft men zoeken naar 

de invulling van het sociale. De meeste mensen hebben het goed in Nederland. Dat maakt 

de positie van degenen die buiten de boot vallen des te schrijnender. Zij krijgen stempels als 

onbereikbaar, onbemiddelbaar en onbehandelbaar. Om hen in de samenleving te laten de-

len, zijn grootschalige maatregelen niet toereikend. Zij moeten worden opgezocht om samen 

met hen een weg uit te stippelen die weer perspectief biedt. In de omslag die de GGDen ma-

ken in de gezondheidsbevordering is deze tendens te bespeuren. In het lokale welzijnswerk 

kiest men voor het versterken van buurten en wijken, waarin fysieke en sociale componenten 

moeten meespelen. Gemeenten lopen echter tegen versnippering in visies en strategieën aan. 

Zij zien zich gesteld voor diverse knelpunten. Zoals de wisselende posities die zij innemen 

tot uitvoerende instellingen van zorg en welzijn. De zeggenschap van de gemeenten is ge-
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fragmenteerd; naar zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen missen 

zij bevoegdheden en instrumenten om een regierol te voeren. Gemeenten kunnen slechts 

integraal sociaal beleid maken door contracten te sluiten met de verschillende actoren die bij 

(kunnen) dragen aan het bereiken van doelstellingen van het lokale sociale beleid. 

De decentralisatie van het welzijnswerk naar lokaal sociaal beleid heeft het kleinschalig in 

buurten en wijken werken bevorderd. Vanuit het lokaal sociaal beleid is een geïntegreerde 

aanpak van meerdere sectoren (welzijn, onderwijs, huisvesting) op gang gekomen. De af-

stand tot de gezondheidszorg is echter groter geworden door de schaalvergroting die daar 

plaats gevonden heeft onder invloed van de marktwerking. De door het beleid gepresen-

teerde oplossingsrichtingen zijn hooggespannen en idealistisch. De praktijk blijkt altijd 

weerbarstiger.

Er is door de jaren heen gescheiden beleid gemaakt voor de sectoren gezondheidszorg, volks-

gezondheid en sociaal beleid. Wijkgezondheidswerk heeft te maken met deze drie sectoren, 

die geen geïntegreerd beleid voeren. In het vorige hoofdstuk is beschreven dat een geïnte-

greerde theoretische onderbouwing voor het wijkgezondheidswerk eveneens ontbreekt. In 

deel II is te lezen op welke wijze het beleid van invloed is geweest op de ontwikkelingen van 

het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost. 

 


