
Sessie 2.3 Bundeling kennis uit ouderenpsychiatrie en V&V 

Symbiose in de zorg. 

De moderne gezondheidszorg is in toenemende mate een zeer gespecialiseerd veld. De 
toename van complexe zorgvragen verlangt dat ook. Door deze ontwikkeling zijn ook de 
verschillen tussen zorgorganisatie culturen prominenter geworden. Elke organisatie bouwt 
inmiddels aan herkenbaarheid en specifieke expertise. Dit zien we zowel tussen de 
verschillende zorgsectoren als daarbinnen steeds meer op de voorgrond staan.  

Organisatiecultuur is echter meer dan alleen een ‘best practice’. Het kan ook tot een ‘zo 
doen we dat nu eenmaal’ verworden en daarmee een beperking blijken. We krijgen de 
neiging om enkel vanuit de eigen expertise te interpreteren en te handelen. Wanneer dat niet 
volledig aansluit bij de zorgvrager worden we nog wel eens in verlegenheid gebracht. 
Hierdoor kunnen mensen die verschillende gespecialiseerde zorgvormen nodig hebben 
buiten de boot vallen. Samenwerking tussen organisaties uit verschillende zorgsectoren, met 
verschillende zorgculturen en expertise kan hierbij uitkomst bieden.  

Medio 2007 besloten Woonzorg Flevoland (V&V) en Kwintes (RIBW) om in Lelystad een 
woonvorm op te zetten voor mensen die naast psychiatrische begeleiding en ondersteuning 
ook lichamelijke zorg nodig hebben. Voor deze groep was er binnen beide organisaties nog 
geen passend aanbod beschikbaar. De oplossing werd vormgegeven in De Bolder. Een 
levensbestendige woonvorm, waar de zorg kan worden aangepast aan de bewoner in plaats 
van andersom. De keuze voor een dergelijk gezamenlijke locatie is enerzijds heel logisch. 
Beide organisaties richten zich op immers op woonvormen voor mensen met langdurige 
beperkingen. Anderzijds is het opmerkelijk. In deze tijden van concurrentie beleving en 
bezuinigingen richten vele organisaties de aandacht naar binnen . Recent onderzoek naar de 
Bolder toont aan dat dit eigenlijk erg jammer is, omdat er duidelijk toegevoegde waarde is 
voor alle betrokkenen. 

De werkwijze van de RIBW en die van de V&V blijken elkaar goed te kunnen aanvullen in de 
aansluiting bij de hedendaagse zorgvraag. Nadruk op eigen regie en zelfredzaamheid is 
binnen de RIBW al sterk ontwikkeld en het betrekken en ondersteunen van mantelzorg is in 
de V&V gemeengoed. Gezamenlijk kan een faciliterende zorg worden ontwikkeld die wonen 
centraal stelt. Wanneer dit wonen zowel middel en doel mag zijn blijkt er een grote stap 
gezet op de weg van tehuis naar thuis.  
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