Studiereis naar Denemarken over aanpak sociaal domein
Een delegatie van Achterhoekse gemeenten (portefeuillehouders sociaal, beleidsmedewerkers
Wmo & jeugd en medewerkers uitvoering) heeft van 10 tot en met 13 oktober een bezoek
gebracht aan de gemeente Esbjerg in Denemarken. In Denemarken heeft in 2007 een grote
stelselwijziging plaatsgevonden, waarbij welzijn, ondersteuning (Wmo & jeugdhulp taken) en
gezondheidszorg naar de gemeenten zijn gedecentraliseerd. De gemeente Esbjerg heeft het
coördinatiemodel met de burger centraal ontwikkeld.
Gemeenten zijn in Denemarken, naast de Wmo en jeugdhulp, ook verantwoordelijk voor de
gezondheidszorg. Met uitzondering van de huisartsen en de ziekenhuizen. De regio’s zijn
verantwoordelijk voor de ziekenhuizen, huisartsen en de psychiatrische zorg. Voor hun
financiering zijn zij aangewezen op de staat en de gemeenten. Een gemeente betaalt het
ziekenhuis voor de ligdagen van haar inwoners. Daarmee is de eerste en tweede lijn via de
gemeente aan elkaar verbonden. Dat betekent dat er in Denemarken geen zorgaanbieders en
zorgverzekering bestaan. Iedere inwoner kan bij de gemeente aankloppen voor welzijn en
gezondheidszorg.
De eerste dag werd informatie gegeven over het overstijgend gezondheidsbeleid, en het Esbjerg
Model. De delegatie bezocht daarbij een ziekenhuis, het gezondheidscentrum, de specialistische
acute thuiszorgteams en een verzorgingshuis. Daar bleek dat de schakel tussen het ziekenhuis
en de thuissituatie zeer intensief is. Specialistische verpleegkundigen gaan twee dagen met de
patiënt mee naar huis om te verzorgen en over te dragen. Ook was er een presentatie over
technologische ontwikkelingen en de inzet daarvan bij mensen met dementie. De kunnen
daardoor langer thuis blijven wonen.
Familieklas
Dag twee stond in het teken van workshops en rollenspelen om het Esbjergmodel in de vingers
te krijgen. Ook was er aandacht voor de Familieklas. Een methodiek waarbij kinderen, met
behulp van de hele omgeving, op school worden geholpen bij (gedrags)problemen. Ook was er
tijd om met Denen te spreken over burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
De reis werd afgesloten met een gesprek met de directeur Gezondheid en Welzijn van de
gemeente Esbjerg. Hij gaf de volgende adviezen mee:
- Breng alle partijen bij elkaar, wees overtuigd van wat je wilt, vraag om commitment;
- Toon lef, wees als kartrekker krachtig;
- Exposure richting de landelijke politiek, daardoor krijg je geld.
Wat valt op aan de Deense situatie en het Esjberg model?
- De mens centraal! Niet het budget en/of het systeem is leidend
o Zowel de inwoner (cliënt) als de medewerker
o Er wordt gewerkt vanuit een win-win situatie voor alle partijen
o How can we help you to help yourself!
- Consequent vanuit één visie beleid ontwikkeld en uitgevoerd

-

Gezamenlijke “taal” voor alle disciplines binnen gezondheid
en welzijn
Gericht op verbinding en samenwerking
Holistische benadering
Wetenschappelijk onderbouwd op basis van ICF-classificatie
Meetbaar

Naar aanleiding van deze reis wordt de “Achterhoekse kaderstelling van het maatschappelijk
domein” is opgesteld herzien en een nieuwe visie voor het sociaal domein ontwikkeld. Wil je
meer weten? Dan kun je contact opnemen met Karin Aaldering op 0316-291588 of
k.aaldering@montferland.info.

De delegatie voor de beroemde ‘Witte Mannen’.

