Tweede Kamerverkiezingen 2012:

Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie
Waarom?
Ieder mens heeft behoefte aan een waardevol leven. Een leven, waarin iemand van waarde mag
zijn voor anderen en voor de maatschappij. Dat geldt ook voor mensen die door ziekte of een
beperking kwetsbaar zijn. Zij hebben daar passende zorg en ondersteuning bij nodig. Op die
manier kunnen zij – naar vermogen – bijdragen aan hun omgeving en daarmee aan de
samenleving.
Eigen regie geeft weer dat iemand altijd de baas is over zijn eigen leven. Zowel lichamelijk,
psychisch als sociaal. Eigen regie reikt verder dan alleen de zorg. Het strekt zich uit over alle
levensdomeinen en drukt zich uit in de rollen die mensen kiezen en vervullen. Het gaat erom dat
zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen op zo’n manier plaatsvinden dat het bij iemand
past. Bij zijn waarden, zijn keuzes en talenten. Mensen komen tot ontplooiing als zij hun talenten
maximaal kunnen inzetten. Iedereen heeft talenten. Met eigen regie sluiten we aan bij de eigen
keuzes en kracht van mensen. En waar ze dat niet zelf kunnen, bieden we hen zorg en
ondersteuning, zodat hun talenten tot volle bloei komen.
Eigen regie maakt mensen verantwoordelijk voor hun eigen leven, binnen de mogelijkheden die
ze hebben. Ze ontvangen zorg en ondersteuning als dat nodig is. Die zorg en ondersteuning kan
ook gericht zijn op het zelf organiseren. Bijvoorbeeld door het netwerk om iemand heen in te
Schakelen, te ondersteunen en te versterken. Het is voor mensen van betekenis te kunnen
blijven zorgen voor een dierbare. Daardoor is een geringer beroep op professionele zorg en
ondersteuning nodig. In combinatie met de vermindering van de bureaucratie is naar verwachting
een besparing van 10% op het zorgbudget te realiseren. Zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit. Eigen regie kost zo minder en is effectiever.
Eigen regie betekent ook een cultuuromslag: we stimuleren mensen zelf om na te denken wat
voor hen passende oplossingen zijn. Dat versterkt het bewustzijn en vermindert de zorgvraag.
Ook aanbieders en zorgverzekeraars zullen op een andere manier moeten werken en denken.
Vraaggericht. Eigen regie start bij de mens en zijn behoeften. Op basis van die behoeften willen
we systemen bouwen. Maar dan wel systemen die mensen faciliteren. Alleen door uit te gaan van
eigen regie benutten we maximaal ieders kracht en die van de samenleving. Zo kunnen we
verder bouwen aan een krachtige veelzijdige, inclusieve samenleving.
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Wat?
De Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie vraagt daarom politieke partijen in hun
verkiezingsprogramma’s en vervolgens in de kabinetsformatie te kiezen voor:
Een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op
alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen.
Dat betekent:
1. Een wettelijk recht op de keuze voor een houdbaar PGB en persoonsvolgend budget of
trekkingsrecht in de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
2. Het recht op een integrale onafhankelijke indicatiestelling (en bijbehorend budget) over de
verschillende stelsels heen (zorg, onderwijs, ondersteuning en arbeid). Dat vermindert de
bureaucratie en bevordert het levensbreed, integraal en vraaggericht werken.
3. Adequate keuze-informatie in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Alleen zo
wordt het voor mensen mogelijk hun keuzerecht goed uit te oefenen.
4. Regie van mensen op hun zorg- en participatieplan, waarover met aanbieders individuele
afspraken worden gemaakt.
5. Het betrekken, ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk van mensen. Zo
wordt een minder groot beroep gedaan op formele zorg en ondersteuning.
6. Gegarandeerde onafhankelijke en professionele cliëntondersteuning voor mensen die
ondersteuning nodig hebben bij het voeren van hun eigen regie.
7. Investeringen in preventie en innovatie, waardoor de eigen kracht van mensen langer en
beter kan worden benut.
8. Minder bureaucratie en meer regelruimte. Zo ontstaat ruimte voor diversiteit, kleine
aanbieders en maatwerk in zorg en ondersteuning.
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