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Dit rapport richt zich op gemeenten, beleidsmakers en profes-
sionals werkzaam in de eerstelijnszorg en de welzijnssector. Het 
Esbjerg Model is in potentie geschikt voor alle gebieden in de 
zorg- en welzijnssector.

De vertaling van het Esbjerg Model in het Nederlands is bij-
zonder, temeer omdat het model en de bijbehorende gereed-
schappen voor burgerparticipatie daarmee ook beschikbaar 
komen in Nederland. 

Naast het kennisinstituut Maak de Burger Meester hebben or-
ganisaties in Duitsland, Noorwegen, Finland en Japan ook inte-
resse in dit gedachtegoed en het model dat daaruit voortkomt. 
Wij ontwikkelen en werken samen met gemeenten, zorginstel-
lingen en wetenschappelijke kennisinstituten om deze kennis 
en gereedschappen in heel Nederland te verspreiden.

Bij het ontwikkelen van het Esbjerg Model is gebruik gemaakt 
van een antropologisch onderzoek in de thuiszorg, dat de 
beleving van het meesteringsvermogen van de burger heeft 
geïnventariseerd. Daarom bevat het model een visie met focus 
op het ondersteunen van de burger in het meester worden 
over het eigen leven. De ontwikkelde methodiek gebruikt 
gereedschappen, die een holistische en rehabiliterende aanpak 
in de dagelijkse praktijk ondersteunen.

De gemeente Esbjerg heeft prioriteit gegeven aan het weten-
schappelijk kwalifi ceren van het fundament van het model, 
met behulp van het MarselisborgCentret/DEFACTUM, het Deen-
se landelijke kenniscentrum voor rehabilitatie. Het fundament 
is gebaseerd op 12 probleemgebieden (ICF-codes), dwars door 
diagnoses en gezondheidscondities. Het ICF-begrippenkader 
heeft bovendien zichtbaar gemaakt dat er behoefte is om het 
sociale domein te integreren in gezondheidsinterventies. De ICF 
gebaseerde vragenlijst die hieruit voortvloeit wordt BCS2013 
genoemd (Brief Code Set 2013). In 2016 heeft een aanpas-
sing van de vragenlijst plaatsgevonden naar ICF Brief Code 
Set-Chronic Conditions 2013, version 2016 (BCS-CC 2013, 
versie 2016)2. Deze versie is vertaald naar het Nederlands, 
Engels en Fins.

Het gebruik van de methodiek en de gereedschappen hebben 
de benadering van de burgers gekanteld, waardoor een 
intensieve samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente tot 
stand is gekomen. Dit heeft aanzienlijke effecten tot gevolg, 
zoals de ondergenoemde voorbeelden:

Burgers zijn meer betrokken en gemotiveerd omdat hun wen-
sen en verwachtingen uitgangspunt zijn. Daarom worden geen 
diensten aangeboden die geen effect hebben. Burgers met 
chronische ziekten worden minder vaak opgenomen en het 
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aantal mensen dat stopt met roken is hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Daling van het gebruik van persoonlijke hulp-
middelen, zoals incontinentiemateriaal, is een van de positieve 
neveneffecten. Er is een grotere burgerparticipatie ontstaan.

De attitude van professionals is veranderd en er wordt sneller 
gehandeld. Samenwerking is versterkt tussen zorg- en welzijn-
sorganisaties/gemeente, huisartsen, ziekenhuizen, werkgele-
genheidsinstanties, het sociale domein en het familiedomein. 

Veranderingen komen tot stand door processen en hebben 
tijd nodig, geeft de gemeente Esbjerg aan. Bovendien zijn de 
context en het kader waarin men zich bevindt van invloed. 
Besluitvorming en ondersteuning door de leiding zijn van be-
lang bij de inrichting, die samen met uitvoerende professionals 
moet plaatsvinden. 

De manier van werken in de gemeente Esbjerg inspireerde tot 
het formuleren van landelijke aanbevelingen voor gemeenten. 
Bovendien zijn de 6 grootste gemeenten in Denemarken gaan 
samenwerken, waarbij zij de effecten van 10 vragen uit BCS-
CC 2013, versie 2016 meten en de data koppelen. Aanvullend 
is er een persoonlijke welzijnsapp ontwikkeld, die ook data 
verzamelt. Eind 2017 zijn resultaten hiervan te verwachten. 

De gemeente Esbjerg heeft subsidie ontvangen voor het ont-
wikkelen van een kompas voor leidinggevenden met burger-
participerende praktijk als uitgangspunt en voor het ontwikke-
len van een onderzoeksprotocol.

Interesse vanuit Nederland heeft geresulteerd in een kennisbrug 
tussen Nederlandse gemeenten en de gemeente Esbjerg, met 
een mogelijke koppeling van effecten en ervaringen tot gevolg.

De Nederlandse vertaling van BCS-CC 2013, versie 2016, het 
Esbjerg Model, de handleiding van het Gesprekswiel en alle 
bijhorende documenten is tot stand gekomen door samenwer-
king tussen de gemeente Esbjerg, MarselisborgCentret/DEFAC-
TUM en Maak de Burger Meester. Maak de Burger Meester 
vervult de coördinerende rol.

Dr. H.A. Stallinga3 is betrokken geweest bij de vertaling van de 
BCS-CC 2013, versie 2016 in het Nederlands. 

In de vertalingen zijn wij trouw gebleven aan de Deense tekst. 
Dat houdt in dat ‘de gemeente Esbjerg’ en ‘wij’ door elkaar 
lopen. In beide gevallen betreft het ontwikkelingen en ervarin-
gen van de gemeente Esbjerg.
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