
 

 

Zorg op maat, ook in Maastricht 
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Ramon Testroote, wethouder Sociale Infrastructuur en Sport in Venlo, is gastspreker 
tijdens het zorgdebat in het Bonnefanten Museum in Maastricht. Hij is nationaal 
bekend geworden door zijn aanpak van jeugdwerkloosheid in Venlo en zijn 
vernieuwende visie op de zorg. 

Testroote houdt een verhaal als een wervelwind. Ondersteund door ongeveer 80 
slides vertelt hij in een klein uur dat de manier waarop de Nederlandse zorg op dit 
moment is ingericht binnenkort gaat vastlopen. Het aantal mensen dat 
zorgbehoevend is stijgt, onder meer door de vergrijzing. Tegelijkertijd lopen de kosten 
van de zorg steeds meer op. Dit wordt versterkt door de bureaucratie, wetten en 
regelgeving. De verschillende instanties die allemaal vanuit hun eigen optiek zorg 
leveren en zich niet aanpassen aan andere zorgpartners dragen ook bij aan het 
probleem. Dat moet anders kunnen. 

Volgens Testroote zijn de gemeenten degene die deze oude kaders moeten 
doorbreken. Zij moeten de verschillende zorgpartners samen brengen en 
wijkgerichte zorg leveren. In Venlo is dit project een aantal jaar geleden gestart en 
werpt het sindsdien zichtbaar zijn vruchten af. De gemeente heeft zorgconvenanten 
gesloten met de verzekeringen, geestelijke gezondheidszorg en diverse andere 
partijen. Deze Huizen van de Zorg faciliteren bijvoorbeeld een huisarts of de 
prikdienst. Ook simpele dingen zoals een schoenmaker vallen onder hun beheer. 
Hierdoor hoeven minder mobiele mensen voor dit soort diensten niet helemaal naar 
de stad te komen. De verschillende, brede aspecten van de zorg komen in deze 
centra samen. Op deze manier kan zorg op maat geleverd worden. Het 



samenbrengen van de bewoners zorgt ook nog voor andere initiatieven. Een 
voorbeeld daarvan is dat er in Venlo een busje rijdt, gefinancierd door de Albert 
Heijn in Venlo en bestuurd door bewoners. Deze bus haalt mensen thuis op zodat ze 
boodschappen kunnen gaan doen. Dit soort initiatieven ontstaan alleen als de 
gemeente bewoners de ruimte geeft. Die bus zorgt voor sociaal contact en cohesie 
in de wijk. Om deze boodschap kenbaar te maken is er door de gemeente de 
website www.samenzijnwijvenlo.nl ontworpen. Hierdoor zien de mensen in de buurt 
welke initiatieven er zoals bestaan.  

Nadat de presentatie van Ramon afgelopen is, mag er gestemd worden. Wie van 
het publiek ziet dit plan ook zitten in Maastricht? Dat iedereen geïnspireerd is 
geraakt, blijkt uit de stemming. Niemand stemt tegen, er zijn een aantal twijfelaars, 
maar de meerderheid stemt voor. Waar zit die twijfel van het publiek precies? 

 

Er is een aantal mensen aanwezig dat op dit moment hulpverlener is in de zorg. Zij 
zijn sceptisch, mede door de berichtgeving dat er veel professionals bij zorginstanties 
ontslagen zullen worden. Ramon stelt dat die berichten nu inderdaad in de media 
verschijnen, maar dat deze niet geheel terecht zijn. De professionals zijn hard nodig 
omdat door de vergrijzing er juist meer vraag naar zorg zal zijn. In het huidige stelsel is 
de enige mogelijkheid om te bezuinigen; minder zorg leveren. In de toekomst 
hebben we volgens Testroote de professionals juist erg hard nodig en daarom vindt 
hij het ook een buitengewoon kwalijke zaak dat juist die mensen weggejaagd 
worden.  

Er wordt gevraagd of de cliënten nu meer tevreden zijn dan bij het oude systeem. 
Ramon stelt dat ze bij een steekproef van 300 maar 1 bezwaarschrift hadden. In het 
oude systeem ging dat om 50 tot 60 gevallen. De klanttevredenheid is heel hoog 
doordat er naar een totaalplaatje van alle zorg gekeken wordt. 

Een professional uit de zorg maakt enkele kanttekeningen bij het verhaal van 
Ramon. Hij vindt het inspirerend, maar stelt dat als er bezuinigd moet worden daar 
altijd consequenties aan vast zitten. Het is volgens hem te makkelijk om te stellen dat 



dit plan betere zorg levert met minder werknemers. Ramon reageert daarop dat er 
natuurlijk altijd kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij zijn verhaal, mede 
doordat hij de tijd simpelweg niet heeft om alles in detail uit te leggen. Toch is hij 
ervan overtuigd dat wanneer partijen samenwerken er bezuinigd kan worden 
doordat men elkaar aanvult in plaats van langs elkaar heen werkt.  

Ten slotte vat een bezoeker het verhaal van Ramon Testroote in een reactie mooi 
samen. Hij stelt: “Alle verschillende partijen moeten los van hun eigen werk één doel 
hebben: het beste voor de cliënt door samen te werken.” 

Ook de PvdA Maastricht is geinspireerd geraakt door het verhaal van Venlo. Zorg op 
maat, dichtbij de mensen, is dus wel degelijk te realiseren. Samen met alle 
betrokkenen willen wij daar de komende raadsperiode hard aan gaan werken. 
Gewoon doen, zorg in de wijk, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Het kan, en 
het moet. De PvdA Maastricht is er klaar voor. 

 


