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Op 14 mei jl. is de regionale concept-beleidsnota
verbinding’
over de transitie
Aldus vastgesteld‘Kracht
in de door
vergadering
van:
Jeugdzorg/AWBZ door de colleges van de 9 samenwerkende regiogemeenten vrijgegeven voor
consultatie. In mei en juni is gelegenheid gegeven aan cliëntorganisaties en instellingen om te
reageren op de concept-beleidsnota. En op 5 juni jl. heeft een regionale informatiebijeenkomst
voor raadsleden plaats gevonden.
We kunnen concluderen dat de uitgangspunten uit de concept-beleidsnota breed worden
ondersteund. De consultatie geeft geen aanleiding om de uitgangspunten aan te passen. In de
De voorzitter,
De secretaris,
toelichting op de uitgangspunten is een aantal passages toegevoegd en verhelderd. Daarnaast
zijn veel aandachtspunten meegegeven voor de nadere uitwerking en de implementatie. Alle
colleges van B en W in onze regio leggen nu de definitieve beleidsnota Kracht door verbinding
voor aan de gemeenteraden.

Voorstel om te besluiten

De beleidsnota ‘Kracht door verbinding: de ontwikkelopgaven voor de transitie Jeugdzorg en
AWBZ nader uitgewerkt’ vast te stellen
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen
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Inleiding

Op 14 mei jl. is de regionale concept-beleidsnota ‘Kracht door verbinding: de ontwikkelopgaven
voor de transitie Jeugdzorg en AWBZ nader uitgewerkt’ door de colleges van de 9
samenwerkende regiogemeenten vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie. Via regionale
bijeenkomsten en via www.transitieregionijmegen.nl (inclusief een filmpje over de nota) is in mei
en juni gelegenheid gegeven aan cliëntorganisaties en instellingen om te reageren op de
concept-beleidsnota. En op 5 juni jl. heeft een regionale informatiebijeenkomst voor raadsleden
plaats gevonden.
We kunnen concluderen dat de uitgangspunten uit de concept-beleidsnota breed worden
ondersteund. De consultatie geeft geen aanleiding om de uitgangspunten aan te passen. In de
toelichting op de uitgangspunten is op basis van de consultatie een aantal passages toegevoegd
en verhelderd. Zo is er o.a. meer aandacht besteed aan de verbinding tussen welzijn en zorg en
is de tekst over het financiële kader geactualiseerd, nu de meicirculaire is gepubliceerd.
Daarnaast zijn veel aandachtspunten meegegeven voor de nadere uitwerking en de
implementatie.
Alle colleges van B en W in onze regio leggen nu de definitieve beleidsnota Kracht door
verbinding (bijlage) voor aan de gemeenteraden. De planning is dat de gemeenteraden de
beleidsnota in september en oktober 2013 bespreken en agenderen voor besluitvorming.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader

Voor de zorg aan kinderen en jongeren komt er een geheel nieuwe wet: de Jeugdwet. De
Jeugdwet is nog niet vastgesteld. De Jeugdwet wordt waarschijnlijk eind 2013 in de Tweede
Kamer besproken. Voor de decentralisatie van de AWBZ-functies wordt de landelijke Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast. De verwachting is dat nieuwe landelijke Wmo
in het eerste kwartaal van 2014 wordt geagendeerd in de Tweede Kamer.
In de loop van 2013 leggen we aan de gemeenteraad een nieuwe Wmo-verordening ter
besluitvorming voor die voldoet aan de principes van de kanteling, zodat we hiermee vanaf 2014
breed mee kunnen gaan werken en vooruitlopend op de nieuwe taken ervaring mee op kunnen
doen. In de tweede helft van 2014 integreren we in deze verordening zowel de jeugdzorg- als de
over te hevelen AWBZ-taken, zodat we straks één ontschotte en gekantelde verordening hebben
voor zorg & welzijn.
De landelijke wet- en regelgeving wordt, naar verwachting, na de zomer besproken in Tweede
Kamer. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat wij een beleidsnota ter vaststelling aan de raad
aanbieden, zonder dat daarvoor de landelijke wettelijke verankering geregeld is.
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Wij willen desondanks verder met besluitvorming om de volgende redenen:
- de planning vereist een adequate koers richting de invoerdatum 1-1-2015;
- we willen de kaderstellende taak en rol van de raad zo goed mogelijk benutten in aanloop
naar de invoerdatum;
- we willen burgers, cliënten en professionals de gelegenheid bieden om met ons mee te
denken over de keuzes.
1.2 Relatie met programma

De transitie AWBZ en Jeugdzorg raakt aan veel programma’s waarmee afgestemd is en wordt,
vooral met de programma’s Werk & Inkomen, Onderwijs, Veiligheid en Wijken.
2

Doelstelling

Het doel van de beleidsnota 'Kracht door verbinding: de ontwikkelopgaven voor de transitie
Jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt', is het gezamenlijk met de regiogemeenten
vaststellen van de uitgangspunten voor de transformatie van de nieuwe ondersteuningsfuncties
waarvoor de gemeenten verantwoordelijk worden.
3

Argumenten

We krijgen als gemeente de komende jaren te maken met een aantal grote, bijna gelijktijdig
optredende decentralisatie- en innovatieopgaven op het gebied van zorg en welzijn. Met het
Wmo-beleidsplan 2012 – 2015 Solidair, Samen en Solide hebben we in Nijmegen de hervorming,
de kanteling, van de Wmo reeds in gang gezet door op wijkniveau integraal te werken met de
Sociale Wijkteams als spil. Hiermee hebben we een basis gelegd, waar we met de
decentralisatieopgaven op voort kunnen borduren. Door middel van de voortgangsrapportage
Transitie Sociaal Domein, die eveneens is geagendeerd voor het college van 2 juli 2013,
informeren wij de raad over de vorderingen.
De beleidsnota ‘Kracht door verbinding’ sluit aan op de Wmo-kanteling, maar zoomt in op de
Jeugdzorg en de AWBZ-functies Begeleiding (inclusief dagbesteding) en Persoonlijke Verzorging
die per 1 januari 2015 worden overgeheveld naar de gemeente. In de nota is aangegeven op
welke wijze de verbinding wordt gelegd met de Participatiewet en het Passend Onderwijs.
Al deze grote veranderingen gaan gepaard met een forse bezuinigingsopdracht. Voortgaan op de
oude weg is daarom geen optie. In de beleidsnota hebben we de gewenste transitie geformuleerd
op 3 onderdelen die onderling met elkaar zijn verbonden.
1. Toegang tot ondersteuning en zorg
We kiezen voor de inrichting van één toegangspoort voor zorg & ondersteuning (huidige Wmovoorzieningen, extramurale AWBZ-functies en jeugdzorg) vanuit de lokale (gebiedsgebonden)
structuur die via ‘hulplijnen’ en een regionaal coördinatiepunt expertise kunnen inschakelen. Het
motto ‘één huishouden, één plan’ uit de regionale visie is hierbij leidend. We werken zoveel
mogelijk indicatievrij.
In Nijmegen bestaat de integrale lokale toegangspoort straks in concreto uit de Sociale Wijkteams
en de regieteams voor multiprobleemhuishoudens. Beiden werken nauw samen met de
zorgteams op scholen en de huisarts.
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2. Organisatie van ondersteuning & zorg
Dit onderdeel behandelt de uitgangspunten voor het contracteren van aanbieders voor de
uitvoering van (langdurige) ondersteuning & zorg. We beschrijven hier de keuzes die we hebben
gemaakt voor de vraag ‘wat doen we lokaal, regionaal en bovenregionaal’ en ‘hoe gaan we dit
organiseren’. Ook bij de uitvoering van ondersteuningstrajecten gaan we zoveel mogelijk uit van
gebiedsgebonden teams in aansluiting op lokale voorzieningen. Daarnaast is er een duidelijk
omschreven regionaal pakket aan ondersteuning en zorg omschreven.
3. Keuzevrijheid voor cliënten
Hierin leggen we keuzes vast over het vraagstuk hoe om te gaan met het Persoonsgebonden
budget (PGB). De voor- en nadelen worden afgewogen met het oog op maatwerk, keuzevrijheid,
innovatie, kwaliteit en kostenbeheersing. We kiezen voor behoud van een vorm van
vraaggestuurde financiering met een persoonsvolgend budget of trekkingsrecht en voor het
waarborgen van optimale zelfregie van cliënten.
4

Klimaat

Ook zorginstellingen zijn vanuit de afd. Milieu benaderd en gestimuleerd om in het vastgoed
klimaatmaatregelen te nemen.
5

Risico’s

We verwachten dat de uitgangspunten uit de beleidsnota niet in strijd zijn met nieuwe landelijke
wetgeving, maar maken desalniettemin een voorbehoud mocht dit toch het geval zijn.
De korting op jeugdzorg wordt gefaseerd doorgevoerd. Voor de AWBZ-taken die overkomen is dit
vooralsnog niet het geval. De stapeling van bezuinigingen waar de transities mee gepaard gaan,
vormt een risico voor gemeenten, zeker daar waar de volledige bezuiniging meteen op 1 januari
2015 wordt verrekend.
6

Financiën

In het regeerakkoord was voor de AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging, die
naar de gemeenten worden overgeheveld, een bezuiniging ingeboekt van 25 %). In de brief van
staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer d.d. 25 april 2013, waarin de resultaten van het
zorgoverleg met maatschappelijke partners worden toegelicht, is deze korting voor persoonlijke
verzorging verlaagd naar 15%. Hoe dan ook, een ingrijpende hervorming is nodig om de
bezuinigingsopgave te realiseren. In de meicirculaire 2013 is aangekondigd dat gemeenten in de
septembercirculaire 2013 een eerste inzicht krijgen in de verdeling van het macrobudget voor de
AWBZ-decentralisatie op basis van historische cijfers.
Ook de decentralisatie van de jeugdzorg, jeugd-GGz en jeugd-LVG gaat gepaard met een
budgetkorting. In de meicirculaire 2013 is voor de regio Nijmegen een bedrag opgenomen van €
58 miljoen. Hierin is een korting van 4% verwerkt. Dit is de eerste tranche van de korting van
15%, die in 2017 in zijn geheel zal zijn verwerkt.
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Als we het financiële scenario van het kabinet als uitgangspunt nemen, zullen we naar wegen
moeten zoeken om te zorgen dat de ondersteuning terecht komt bij hen die het écht nodig
hebben en het niet zelf kunnen betalen. Wij verwachten de bezuinigingen deels te kunnen
realiseren via slimmere en goedkopere arrangementen van ondersteuning: door de cliënt en zijn
of haar eigen netwerk te laten bepalen wat er nodig is en wat ze zelf kunnen doen (zelfregie),
door zorgfuncties te integreren in gebiedsgerichte voorzieningen, door te ontkokeren
(bijvoorbeeld minder hulpverleners in een gezin of huishouden), door meer maatwerk te leveren,
door met domotica zorg dichtbij te organiseren, en door zware residentiële zorg efficiënter in te
zetten en verder te verminderen. Met de stapeling van bezuinigingen in een korte periode lopen
gemeenten desalniettemin een financieel risico, mede vanwege de tendens van toenemende
vraag naar en groei van zorg.
7

Communicatie

De regiogemeenten blijven graag gedurende het hele transitieproces in gesprek met de
instellingen, cliënten en gemeenteraden. Vanaf het begin zijn bijeenkomsten georganiseerd om in
gesprek te gaan over de transitie. Ter voorbereiding op de regionale visie “Transformeren en
Integreren” zijn rond de jaarwisseling 2011/2012 een aantal regiobijeenkomsten voor
cliëntenorganisaties en zorgaanbieders georganiseerd. In juni 2012 heeft een cliëntenbijeenkomst
plaats gevonden, waarop we hebben gesproken over keuzevrijheid en toegangsbepaling.
Op 29 november 2012 werd een regionale werkconferentie voor alle belanghebbenden
georganiseerd, waar we de verder uitgewerkte voorstellen hebben getoetst bij belanghebbenden
(cliëntorganisatie en zorgaanbieders). De input die we op 29 november 2012 hebben gekregen, is
gebruikt bij de afwegingen in de beleidsnota Kracht door verbinding. Dit geldt ook voor de
werksessies in de periode januari-maart 2013 waarop samen met instellingen per deelonderwerp
verdiepende gesprekken hebben plaats gevonden.
In mei en juni 2013 is vervolgend de concept-versie van deze beleidsnota ter consultatie
voorgelegd aan cliëntorganisaties en instellingen. In twee bijeenkomsten zijn we in gesprek
gegaan met de maatschappelijke partijen: op 22 mei 2013 met cliënten en cliëntorganisaties en
op 27 mei 2013 met instellingen. Daarnaast hebben we gelegenheid gegeven om schriftelijk te
reageren op de concept-beleidsnota. Tenslotte heeft op 5 juni 2013 een regionale
raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden over de concept-beleidsnota. In de bijlagen zijn de
twee consultatieverslagen (inclusief de separate schriftelijke reacties) en de adviezen van de
Nijmeegse adviescommissies.
Naar aanleiding van de consultatie hebben we in de definitieve beleidsnota meer aandacht
besteed aan de relatie tussen welzijn en zorg. Daarnaast zijn de passages over het
persoonsvolgend budget verhelderd en hebben we meer eenduidigheid in de terminologie
aangebracht. Er zijn veel aandachtspunten genoemd voor de verdere uitwerking van het
basismodel. De meeste opmerkingen zullen we dan ook betrekken bij het vervolgtraject.
Tot nu toe communiceren we via nieuwsbrieven met organisaties over de voortgang van de
transities. Hier is de website www.transitieregionijmegen.nl nu aan toegevoegd, waarop tevens
een filmpje is opgenomen over de beoogde transformatie in onze regio. Hoe dichter we bij de
datum van 1 januari 2015 komen, hoe belangrijker de communicatie naar cliënten zelf wordt. We
willen in overleg met cliëntorganisaties en instellingen een toolkit voor communicatie over de
transitie samenstellen, zodat we op eenduidige wijze kunnen communiceren met cliënten.
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Uitvoering en evaluatie

In de bijlage van de beleidsnota is een overzicht van de uitwerking- en implementatieopgaven
opgenomen, waarin de beleidsnota op onderdelen wordt geconcretiseerd, rekening houdend met
de landelijke wet- en regelgeving, waarover in de tweede helft van 2013 meer duidelijkheid moet
komen. Voor een aantal deelopgaven zullen wij nadere voorstellen doen aan het college.
Daarnaast blijven wij de gemeenteraad halfjaarlijks informeren over de voortgang van de transitie
in het sociale domein.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg

- Beleidsnota Kracht door verbinding
- 2 consultatieverslagen (cliënten en instellingen)
- 3 adviezen van de Seniorenraad en de adviescommissies homo-/lesbisch beleid
en JMG met de reactie van het college op de adviezen

beleidsnota

“Kracht door verbinding”
De ontwikkelopgaven voor de transitie van Jeugdzorg en
AWBZ-taken nader uitgewerkt

De samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen:
Druten, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,
Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar.

Juli 2013
Regionale transitie
sociaal domein
1

2

Inhoudsopgave
Samenvatting
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Samenvatting
Inleiding
Alle Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren te maken met grote veranderingen in het domein
van welzijn, ondersteuning en zorg. Naast de verschuiving van de AWBZ-taken ‘begeleiding’ en ‘persoonlijke
verzorging’ naar de Wmo en de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten, stelt het regeerakkoord
‘Bruggen bouwen’ ook grote bezuinigingen voor. Om deze nieuwe taken en bezuinigingen op te kunnen vangen,
moeten we de ondersteuning slimmer organiseren.
Negen gemeenten in de regio Nijmegen trekken hierin samen op. Elke gemeente heeft eigen lokaal Wmobeleid vastgesteld. Daarnaast presenteerden de gemeenten halverwege 2012 de gezamenlijke visienotitie
“Transformeren en Integreren”. Hierin staat hoe de regio Nijmegen de decentralisaties samen wil organiseren.
In november 2012 is een eerste uitwerking van deze visienotitie met cliëntenraden en instellingen besproken.
De belangrijkste reacties zijn verwerkt in deze nieuwe, gezamenlijke beleidsnota ‘Kracht door verbinding’. In
deze beleidsnota staan de belangrijkste thema’s van de transformatie in deze regio: Toegang, organisatie van
ondersteuning en zorg en het persoonsvolgend budget.

Toegang tot ondersteuning en zorg
Op dit moment is de toegang tot zorg en ondersteuning verdeeld over verschillende indicatie-organen. Om de
versnippering in de indicatiestelling tegen te gaan, willen we zoveel mogelijk werken met één toegangspoort voor
de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, en werk. Zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt.
In elke regiogemeente heeft deze toegangspoort een andere naam en vorm. Sommige gemeenten kiezen voor een
samenvoeging van het Wmo-loket en het Centrum voor Jeud en Gezin. De gemeente Nijmegen kiest voor de inzet
van Sociale Wijkteams en regieteams voor multiprobleemhuishoudens.
In de toegangspoort werken professionals van verschillende achtergronden samen. Mensen gaan met problemen
naar verschillende vertrouwde mensen in de wijk. Zij weten de weg naar de lokale toegangspoort goed te vinden.
Deze neemt dan weer contact op met de bewoner.
Het keukentafelgesprek staat centraal in de werkwijze van de toegangpoort . Tijdens dit gesprek wordt samen
met de cliënt, liefst samen met familie en/of vrienden, in kaart gebracht wat er speelt. Vervolgens maakt de cliënt
samen met zijn/haar netwerk en de professional een plan waarin concrete actie- en verbeterpunten staan. Ook is
in het plan opgenomen wie wat doet en of er professionele ondersteuning nodig is.
De lokale toegangspoort werkt zoveel mogelijk indicatievrij. Dit betekent dat de medewerkers zelf kunnen
beslissen om de cliënt rechtstreeks door te verwijzen naar zorgaanbieders voor kortdurende en langdurige
professionele ondersteuning. Via een hulplijn met experts kan de lokale toegangspoort ook specialistische
expertise inschakelen. Deze hulp wordt ingezet met vaste gezichten en korte lijnen met de professionals van de
lokale toegangspoort.
De lokale toegangspoorten en de hulplijnen worden ondersteund door een regionaal coördinatiepunt. Van hieruit
coördineren de regiogemeenten gezamenlijk een aantal taken die zo specialistisch zijn, dat het efﬁciënter en
goedkoper is om dit op regionaal niveau te organiseren.

Organisatie van ondersteuning en zorg
Een belangrijk uitgangspunt bij de contractering van ondersteuning en zorg, is dat we zoveel mogelijk dichtbij
mensen organiseren. Vanuit het lokale Wmo beleid organiseert iedere gemeente al veel activiteiten voor haar
inwoners, in bijvoorbeeld wijkcentra, dorpshuizen en Brede Scholen. Hierbij willen we zoveel mogelijk aansluiten.
Door mensen vroeg op te zoeken, proberen we de inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Als zwaardere zorg toch
nodig is, organiseren wij dit in gebiedsgerichte teams. Hoe groot een gebied wordt, moet nog worden bepaald. Het
heeft te maken met nabijheid, korte lijnen en efﬁcient organiseren. Belangrijk is dat het goed aansluit op de lokale
toegangspoort.
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De transitie is ‘de kans’ om de oude traditionele scheidslijnen en kokers te doorbreken doordat
ﬁnancieringsstromen worden gebundeld. We kiezen in de uitwerking van de contractering voor samenwerking en
partnerschap en leggen minder nadruk op concurrentie tussen aanbieders. We kiezen hierbij voor gebiedsgerichte
pakketten van ondersteuning en zorg die in samenhang zijn vormgegeven.
Daarnaast contracteren we één regionaal samenhangend pakket voor specialistische ondersteuning en zorg. Het
regionale pakket bestaat uit onder andere residentiële zorg, justitiële taken, pleegzorg en voor een deel observatie
en diagnostiek.
In de uitwerking gaan we in overleg met instellingen kijken hoe we de contracten vorm kunnen geven en hoe we
de uitgangspunten zo goed mogelijk kunnen realiseren.

Het persoonsvolgend budget
In de huidige Wmo kunnen mensen kiezen tussen ondersteuning in natura of via een persoonsgebonden budget.
Om die keuzevrijheid te behouden maar tegelijkertijd de kosten te beheersen en oneigenlijk gebruik tegen te
gaan, willen de regiogemeenten gaan werken met een persoonsvolgend budget.
Cliënten krijgen het geld dan niet meer op hun eigen rekening. In plaats daarvan worden zorgaanbieders
rechtstreeks uitbetaald door de gemeente. Het voordeel hiervan is dat de cliënt niet meer zelf de administratie
hoeft te voeren en dat wij meer invloed hebben op wie de zorg levert en tegen welke voorwaarden dat gebeurt.
Een voorwaarde hierbij is wel dat de cliënt in staat is om zelf de regie te voeren over zijn/haar situatie. Als dit
niet mogelijk is, kan een vertegenwoordiger worden aangewezen om dit namens de cliënt te doen. Tijdens het
keukentafelgesprek wordt daarom goed bekeken of een cliënt in aanmerking komt voor een Persoonsvolgend
budget. Daarbij gaan we geen onderscheid maken tussen de verschillende vormen van ondersteuning en zorg of
de duur daarvan.
Ons uitgangspunt voor de mantelzorg is dat dit in principe niet mag worden betaald met een Persoonsvolgend
budget. Natuurlijk zijn uitzonderingen denkbaar. Het gaat hierbij altijd om maatwerk.

En nu verder!
De beleidsnota ‘Kracht door verbinding’ wordt in het najaar van 2013 vastgesteld door de negen regiogemeenten.
Dit gebeurt overigens wel onder voorbehoud van landelijke wetgeving. Na het zomerreces kunnen we starten met
de volgende fase: de implementatie en voorbereiding op de daadwerkelijke transitiedatum van 1 januari 2015.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.transitieregionijmegen.nl. Voor vragen en reacties: info@
transitieregionijmegen.nl
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Inleiding
Met deze beleidsnota stellen de samenwerkende gemeenten in de Regio Nijmegen de uitgangspunten vast voor
de wijze waarop we uitvoering gaan geven aan de functies uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
en de Jeugdzorg, Jeugd-GGz en Jeugd-LVG die vanaf 2015 onderdeel uitmaken van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Jeugdwet.
De nota gaat in op drie vragen: (1) Wat willen we wel en wat niet? (2) Wat doen we lokaal, wat regionaal, wat
bovenregionaal? (3) Hoe gaan we dit organiseren?
We pakken deze nieuwe taken niet op als een afzonderlijke opgave los van de huidige Wmo-prestatievelden, maar
integreren ze in het lokale Wmo-beleid. We bouwen verder op het fundament dat de gemeenten hebben gelegd op
het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, jeugdbeleid, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.
De lokale Wmo-beleidsplannen van de regiogemeenten en de kaders uit de regionale visienotitie ‘Transformeren
en Integreren’ helpen ons bij het maken van de keuzes en het vaststellen van de uitgangspunten.
We hebben in de regio Nijmegen niet gewacht op (wettelijke en beleids-)kaders vanuit de rijksoverheid over de
decentralisatie van de zorg. We zijn doorgegaan met de planvorming. Met deze beleidsnota is de regionale visie
uit 2012 verder geconcretiseerd, maar er blijven verdiepingsslagen nodig, denk aan de onderwerpen vervoer,
justitiële jeugdzorg en de uitvoering van de functie persoonlijke verzorging. In bijlage 1 zijn de voorlopige
vervolgopgaven geformuleerd op het vlak van zowel implementatie, ontwikkeling (proeftuinen) als verdieping.
In deze beleidsnota geven we onze ambitie weer in 17 uitgangspunten, die niet in één beweging op 1 januari 2015
vervuld zullen zijn. Er zal sprake zijn van een groeimodel. In de implementatiefase komen we met een fasering
die duidelijk moet maken welke stappen we wanneer zetten om de ambities te realiseren. Vanwege de nog
ontbrekende wettelijke kaders, beslaat deze beleidsnota de periode tot de transitiedatum 1 januari 2015.

De financiële opgave
Er is sprake van een aanzienlijke toename van de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van de Wmo
en de jeugdzorg, terwijl er tegelijk een zeer forse besparingstaakstelling aan zowel de bestaande als nieuwe taken
wordt gekoppeld.
In het regeerakkoord was voor de AWBZ-functies begeleiding en persoonlijke verzorging, die naar de gemeenten
worden overgeheveld, een bezuiniging ingeboekt van 25 %. In de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de
Tweede Kamer d.d. 25 april 2013, waarin de resultaten van het zorgoverleg met maatschappelijke partners
worden toegelicht, is deze korting voor persoonlijke verzorging verlaagd naar 15%. Hoe dan ook, een ingrijpende
hervorming is nodig om de bezuinigingsopgave te realiseren.
Daarnaast wil het Rijk de zorg meer extramuraliseren. Dit houdt in dat een toenemend aantal mensen met
ondersteuning en zorg thuis blijft wonen in plaats van in een instelling. Gemeenten worden daarmee ook
verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze mensen en onduidelijk is in hoeverre gemeenten hiervoor
ﬁnancieel worden gecompenseerd door het rijk.
Een voorzichtige inschatting van het huidige budget in de regio Nijmegen voor de functie AWBZ begeleiding en
vervoer is een bedrag van 34 miljoen euro (op basis van peiljaar 2010). We hebben nog geen inzicht in de omvang
van beschikbare middelen voor persoonlijke verzorging in onze regio. In de meicirculaire 2013 is aangekondigd dat
gemeenten in de septembercirculaire 2013 een eerste inzicht krijgen in de verdeling van het macrobudget voor de
AWBZ-decentralisatie op basis van historische cijfers.
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Het kabinet wil dat in 2015 de gemeenten in z’n geheel verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, jeugd-GGz
en jeugd-LVG. Ook de decentralisatie van de jeugdzorg, jeugd-GGz en jeugd-LVG gaat gepaard met een
budgetkorting. In de meicirculaire 2013 is voor de regio Nijmegen een bedrag opgenomen van € 58 miljoen.
Hierin is een korting van 4% verwerkt. Dit is de eerste tranche van de korting van 15%, die in 2017 in zijn geheel
zal zijn verwerkt. Landelijk betekent dit voor de jeugdzorg, jeugd-GGz en jeugd-LVG een bezuinigingsbedrag van
80 miljoen oplopend tot 300 miljoen in de jaren na 2015.
Als we het ﬁnanciële scenario van het kabinet als uitgangspunt nemen, zullen we naar wegen moeten zoeken om
te zorgen dat de ondersteuning terecht komt bij hen die het écht nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen.
Wij verwachten de bezuinigingen deels te kunnen realiseren via slimmere en goedkopere arrangementen
van ondersteuning: door de cliënt en zijn of haar eigen netwerk te laten bepalen wat er nodig is en wat ze zelf
kunnen doen (zelfregie), door zorgfuncties te integreren in gebiedsgerichte voorzieningen, door te ontkokeren
(bijvoorbeeld minder hulpverleners in een gezin of huishouden), door meer maatwerk te leveren, door met
domotica zorg dichtbij te organiseren, en door zware residentiële zorg efﬁciënter in te zetten en verder te
verminderen. Met de stapeling van bezuinigingen in een korte periode lopen gemeenten desalniettemin een
ﬁnancieel risico, mede vanwege de tendens van toenemende vraag naar en groei van zorg.
Voor gemeenten is het cruciaal dat de transities op de terreinen van de (onderkant van) de arbeidsmarkt,
de jeugdzorg, het passend onderwijs en de begeleiding en persoonlijke verzorging, goed op elkaar worden
afgestemd. Wij nodigen zorgaanbieders en cliënten uit om mee te denken over manieren om goede en betaalbare
zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen te organiseren.

De inhoud van deze beleidsnota:
De onderdelen van de beleidsnota met daarbij de belangrijkste uitwerkingen zijn:
Toegang tot ondersteuning en zorg
In dit onderdeel leggen we uitgangspunten vast over de wijze waarop mensen hun weg kunnen vinden als ze
behoefte hebben aan ondersteuning voor bestaande of nieuwe Wmo-taken. We kiezen voor de inrichting van
één toegangspoort vanuit de lokale (gebiedsgebonden) zorgstructuur die via ‘hulplijnen’ en een regionaal
coördinatiepunt expertise kunnen inschakelen. Het motto ‘één huishouden, één plan’ uit de regionale visie is
hierbij leidend.
Organisatie van ondersteuning en zorg
Dit onderdeel behandelt de uitgangspunten van het contracteren van aanbieders voor de uitvoering van
ondersteuning en zorg en het instrumentarium (subsidie, aanbesteden, gecombineerde modellen). We
beschrijven hier de keuzes die we hebben gemaakt voor de vraag ‘wat doen we lokaal, regionaal en
bovenregionaal’ en ‘hoe gaan we dit organiseren’. Ook bij de uitvoering van ondersteuningstrajecten gaan we
zoveel mogelijk uit van gebiedsgebonden teams in aansluiting op lokale voorzieningen. Daarnaast is er een
duidelijk omschreven regionaal pakket aan ondersteuning en zorg omschreven.
Keuzevrijheid voor cliënten
Hierin leggen we keuzes vast over het vraagstuk hoe om te gaan met het Persoonsgebonden budget (PGB).
De voor- en nadelen worden afgewogen met het oog op maatwerk, keuzevrijheid, innovatie, kwaliteit
en kostenbeheersing. We kiezen voor behoud van een vorm van vraaggestuurde ﬁnanciering met een
persoonsvolgend budget of trekkingsrecht en voor het waarborgen van optimale zelfregie van cliënten.
Sturingsprincipes, kwaliteit en veiligheid
In dit onderdeel beschrijven we de wijze waarop we de transitieopgave aansturen. De uitgangspunten voor de
sturing en de borging van veiligheid en kwaliteit komen hierbij aan bod.
Bij het opstellen van deze nota zijn nog geen ﬁnanciële consequenties in beeld gebracht. Uitgangspunt is dat de
uitvoering gebeurt binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
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1. Wat hebben we al afgesproken in de
regio?
1.1 Visienota en beleidskeuzes
De gemeenten in de regio Nijmegen zijn het transitieproces begonnen met de visienotitie. Deze is in 2012 door alle
9 gemeenteraden vastgesteld. De regionale visienotitie ‘Transformeren en integreren’ geeft de kaders aan voor
de wijze waarop we in de regio Nijmegen de AWBZ-begeleiding en jeugdzorg willen organiseren. Aangezien we
de nieuwe taken integreren in de Wmo, vormden de lokale Wmo-beleidsplannen van de verschillende gemeenten
hier de basis voor.
De volgende uitgangspunten zijn in de visie benoemd:
•
We geven ruimte en vertrouwen aan professionals
•
Compensatie in plaats van recht op zorg
•
Uitvoering zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk
•
We werken integraal via het principe ‘één huishouden, één plan’
•
Collectief boven individueel
•
Preventie voor curatie
•
We richten ons op een transformatie, maar wel via een zorgvuldig transitieproces
•
Stevige regie door de gemeenten: verminderen sturende en regisserende actoren
•
Beleidsvorming en het implementatieproces worden in de Regio Nijmegen gezamenlijk
opgepakt: ‘lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet’
•
In het implementatieproces betrekken we nadrukkelijk cliënten/cliëntorganisaties
•
De ﬁnanciën zoals door het Rijk beschikbaar gesteld zijn leidend
•
De ﬁnancieringsstructuur volgt de inhoud
•
We bieden ruimte voor keuzevrijheid
•
We gaan voor effectieve inzet, een gedegen monitoring en evaluatie

In de verdere uitwerking van het transitieproces zijn deze vastgestelde uitgangspunten leidend.
U kunt de regionale visie terugvinden op de website: www.transitieregionijmegen.nl
Na vaststelling van de visienotitie, is een plan van aanpak opgesteld.Tijdens een werkatelier in oktober 2012
hebben de wethouders van de regio richting gegeven aan het schaalniveau waarop de diverse deelprojecten
worden uitgewerkt. Conclusie is dat we streven naar één toegangspoort die aansluit bij de lokale structuren. De
lokale toegangspoort kan een regionaal coördinatiepunt inschakelen als expertise nodig is.
Voor de contractering van zorg en ondersteuning gaan we regionaal samenwerken, maar we kiezen niet voor
een regionale aanbesteding met één perceel. Er moet voldoende ruimte blijven voor de contractering van
lokale aanbieders, gezien het uitgangspunt ‘lokaal wat lokaal kan’ en het zo dichtbij mogelijk organiseren van
ondersteuning en zorg. Alleen de specialistische vormen van zorg worden (boven)regionaal gecontracteerd.
Tot slot is gekozen voor één regeling voor een persoonsvolgend budget in de regio en voor de keuze voor het
opleggen van een eigen bijdrage per gemeente.
U kunt deze uitgangspunten teruglezen in de beleidsnotitie “Wat doen we lokaal en wat doen we
regionaal”. Daarnaast is er een ﬁlmpje gemaakt over deze beleidskeuzes. Beiden zijn te vinden op www.
transitieregionijmegen.nl
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1.2 Communicatie met instellingen en cliënten
De regiogemeenten blijven graag gedurende het hele transitieproces in gesprek met de instellingen, cliënten en
gemeenteraden. Vanaf het begin zijn bijeenkomsten georganiseerd waarbij veel gebruik gemaakt is om mee te
praten over de uitgangspunten en richting.
Ter voorbereiding op de regionale visie “Transformeren en Integreren”
zijn rond de jaarwisseling 2011/2012 en in juni 2012 een aantal
regiobijeenkomsten voor cliëntenorganisaties en zorgaanbieders
georganiseerd om hen te informeren over de visie en de laatste stand
van zaken en om input te krijgen voor de uitwerking van de visie en
uitgangspunten.

eigen kracht
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Op 29 november 2012 werd een regionale werkconferentie voor alle
em al n et w e
g
in
belanghebbenden georganiseerd, waar we de verder uitgewerkte
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ie n e
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ivi
voorstellen hebben getoetst bij belanghebbenden (cliëntorganisatie
due
ing
le v o o r zie n
en zorgaanbieders). De input tijdens deze werkconferentie is terug te
vinden in het verslag (www.transitieregionijmegen.nl) en is gebruikt bij de
afwegingen voor deze beleidsnota. Op enkele deelthema´s zijn in de maanden januari tot en met maart van 2013
samen met instellingen werksessies georganiseerd waarin de verdieping is gezocht.
De concept-versie van deze beleidsnota is ter consultatie voorgelegd aan cliëntorganisaties en instellingen. In
twee bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met de maatschappelijke partijen: op 22 mei 2013 met cliënten en
cliëntorganisaties en op 27 mei 2013 met instellingen. Daarnaast hebben we gelegenheid gegeven om schriftelijk
te reageren op de concept-beleidsnota. Tenslotte heeft op 5 juni 2013 een regionale raadsinformatiebijeenkomst
plaatsgevonden over de concept-beleidsnota.
Naar aanleiding van de consultatie hebben we in de deﬁnitieve beleidsnota meer aandacht besteed aan de relatie
tussen welzijn en zorg. Daarnaast zijn de passages over het persoonsvolgend budget verhelderd en hebben we
meer eenduidigheid in de terminologie aangebracht.
Er zijn veel aandachtspunten genoemd voor de verdere uitwerking van het basismodel. De meeste opmerkingen
zullen we dan ook betrekken bij het vervolgtraject.
Tot nu toe communiceren we via nieuwsbrieven met organisaties over de voortgang van de transities. Hier is
de website www.transitieregionijmegen.nl nu aan toegevoegd. Hoe dichter we bij de datum van 1 januari 2015
komen, hoe belangrijker de communicatie naar cliënten zelf wordt. We willlen in overleg met cliëntorganisaties en
instellingen een toolkit voor communicatie over de transitie samenstellen, zodat we op eenduidige wijze kunnen
communiceren.
Met schoolbesturen dienen we in het kader van de Jeugdwet,verplicht afstemming te zoeken over de plannen van
de regio voor de transitie van de jeugdzorg. De wet spreekt over het houden van Op Overeenstemming Gericht
Overleg (OOGO). Schoolbesturen zijn wel betrokken in de consultatieronde, maar we zullen nog expliciet een
traject uitwerken waarin we tot structurele afstemming komen met onderwijsbesturen primair, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs.
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2. Hoe krijgt de burger toegang tot
ondersteuning en zorg?
2.1 Het keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is inmiddels een gevleugelde term binnen de Wmo. Ook in de regio Nijmegen willen we
dat bij mensen thuis, op de bank of aan de keukentafel, het gesprek plaats vindt over wat mensen (zelf) kunnen
en waar ondersteuning nodig is. Via een huisbezoek kom je veel meer te weten: je ervaart, hoort, ruikt en ziet met
eigen ogen hoe de situatie van mensen is. Hierdoor is maatwerk, afgestemd op de persoonlijke situatie, meer voor
de hand liggend. En er kan meteen (integraal) gesproken worden over hoe het gaat op álle leefgebieden.
In de ideale situatie worden de mantelzorger(s) en andere vertrouwde familieleden, vrienden, kennissen of
buren betrokken bij het keukentafelgesprek. Cliënten stellen bij voorkeur samen met het netwerk vast wat ze op
welke manier in gezamenlijkheid willen aanpakken. Ze maken zelf een plan en afspraken over wie wat doet en
waar professionele ondersteuning bij nodig is. Oplossingen worden in eerste instantie dichtbij huis gezocht bij
bestaande lokale (welzijns)voorzieningen en activiteiten, zoals de Brede School, in het dorps- of wijkcentrum of bij
sportverenigingen. Niet de beperkingen vormen de leidraad van het gesprek, maar de mogelijkheden van de cliënt
zelf (eigen kracht) en zijn of haar netwerk. Algemene voorzieningen gaan hierbij voor individuele oplossingen. We
willen toe naar een inclusieve samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dit betekent dat
‘gewone’ (algemene) activiteiten en voorzieningen toegankelijker zullen moeten worden voor mensen met een
beperking en met uiteenlopende achtergronden en leefstijlen.
Kortom: het zogenaamde keukentafelgesprek en de principes van eigen kracht, de netwerkbenadering, maatwerk,
integraliteit en inclusiviteit staan centraal bij het bepalen van de toegang tot langdurige ondersteuning. Het
keukentafelgesprek wordt gevoerd door leden van de lokale toegangspoort die bestaat uit een onafhankelijk
team van eerstelijnswerkers, zoals maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten,
ouderenadviseurs en opbouwwerkers. Hoe zo’n keukentafelgesprek kan verlopen, schetsen we hieronder aan de
hand van een voorbeeld.

VOORBEELD van een Casus
De peuterspeelzaal maakt zich zorgen over de ontwikkeling en het gedrag van een meisje van 4 jaar. Het meisje
zit veel en neemt geen initiatieven tot spelen. De moeder van het meisje is gescheiden en blijkt somber te zijn.
Ze bezoekt regelmatig de huisarts. Zowel de huisarts als de peuterspeelzaal geven een signaal af bij het lokale
team met het verzoek om op huisbezoek te gaan. Een maatschappelijk werker van het lokale team maakt een
afspraak bij de moeder en het meisje thuis. Er volgt een brede vraagverheldering, maar ook wordt aan moeder
de vraag gesteld “waar krijg je energie van? “ Moeder geeft dan aan graag een huis met tuin te hebben, zij
houdt er van buiten actief bezig te zijn. Daar wordt zij rustig van. Toevallig heeft de professional onlangs een
wijkbewoner gesproken, die een tuin heeft en daar helemaal niet aan toekomt. De medewerker regelt een
ontmoeting en de twee vrouwen gaan samen in de tuin aan het werk. Verder worden nog wat zaken rond de
scheiding geregeld, want we doen ook ‘gewoon wat nodig is’. Moeder wordt actiever en is minder vaak down, wat
de ontwikkeling van het dochtertje ten goede komt. Daarmee komt er ruimte voor moeder om ook op andere
punten de draad op te pakken. Een volgende keer spreken ze over de langere termijn, met welke mensen uit
haar netwerk moeder vertrouwd is en met wie zij haar situatie wil bespreken. Er volgt een netwerkberaad,
waarbij wordt afgesproken waar moeder steun kan verwachten. Samen komen ze tot de conclusie dat het
goed zou zijn dat moeder voor een bepaalde periode professionele opvoedondersteuning ontvangt. De
maatschappelijk werker regelt via een rechtstreekse doorverwijzing dat de jeugdzorginstelling voor een
periode van 3 maanden wekelijks thuis komt om moeder te ondersteunen bij de opvoeding van het meisje. De
jeugdzorginstelling betrekt hierbij ook mensen uit het netwerk, zodat moeder niet alleen staat in de opvoeding
als jeugdzorg zich terugtrekt.

1

Met dien verstande dat het CIZ een groot deel van de indicatiestelling heeft gemandateerd naar zorgaanbieders, waarbij het CIZ
steekproefsgewijs controleert of de zorgaanbieders de protocollen goed hebben toegepast.
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2.2
2.2.1

Eén toegangspoort
Eén lokale toegangspoort

Uitgangspunt 1: We willen één lokale toegangspoort voor
ondersteuning op alle leefgebieden.
Op dit moment is de toegang verdeeld over verschillende indicatie-organen: het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) voor de AWBZ1; Bureau Jeugdzorg voor de jeugdzorg; de Commissie voor Indicatiestelling (CvI)/Permanente
commissie Leerlingenzorg (PCL) voor het speciaal (basis)onderwijs en de leerling-gebonden ﬁnanciering
(rugzakjes) op scholen; de gemeente voor individuele Wmo-voorzieningen en de uitvoering van de Wet werk en
bijstand; het UWV voor de uitvoering van de WSW (Wet sociale werkvoorziening), de Wajong (arbeidsondersteuning
jonggehandicapten), de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).
Wij gaan het in de regio Nijmegen anders doen. We willen meer eenduidigheid en de versnippering in de
indicatiestelling stroomlijnen. We willen komen tot één toegangspoort voor ondersteuning op het gebied van
welzijn, zorg, werk en inkomen. De AWBZ-functies en de (vrijwillige) jeugdzorg worden in de Wmo geïntegreerd.
Met één toegangspoort kunnen we het uitgangspunt uit de regionale visie ‘één huishouden, één plan’ het beste
borgen. Dit betekent dat we de werkwijze van het CIZ niet overnemen en dat de indicatiefunctie van het Bureau
Jeugdzorg ophoudt te bestaan. Ook wordt de CJG-functie geïntegreerd in de lokale toegangspoorten, wat
impliceert dat er goede afstemming met de ZAT’s/schoolondersteuningsteams moet zijn. De toegangspoort moet
nauw samenwerken en een korte lijn hebben met de natuurlijke vindplaatsen (school, kinderopvang, huisarts,
etc), zodat signalen vanuit de vindplaatsen snel opgepakt en teruggekoppeld kunnen worden door de lokale
toegangspoort.
In het licht van het uitgangspunt ‘zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk’ organiseert iedere gemeente de
toegangspoort op lokaal niveau op een wijze die aansluit bij de lokale situatie en bestaande structuren. De vorm
van de lokale toegangspoort kan per gemeente variëren, maar bestaat in essentie uit een netwerk, een team van
medewerkers op het snijvlak van welzijn en zorg (nulde en eerste lijn), dat met mensen in gesprek gaat, vaak in
de vorm van een huisbezoek. Er wordt wel een aantal gemeenschappelijke randvoorwaarden gesteld waaraan de
lokale toegangspoort moet voldoen.
2.2.2 Randvoorwaarden lokale toegangspoort

Uitgangspunt 2: het primaat voor de toegang tot de Wmovoorzieningen, inclusief de AWBZ- en Jeugdzorgtaken die
naar de gemeenten worden overgeheveld, ligt bij de lokale
toegangspoorten. De beslissingsbevoegdheid over de toegang tot
ondersteuning en voorzieningen wordt gemandateerd naar de lokale
toegangspoort, die de kantelingsprincipes toepast.
VVoorwaarde voor dit uitgangspunt is dat iedere gemeente een (goed) functionerende lokale toegangspoort voor 0
tot 100 jaar (niet alleen multiproblemhuishoudens) heeft.
Medewerkers van de lokale toegangspoorten moeten voor 2015 geschoold zijn om deze rol te kunnen
vervullen. En voor 2015 dient ervaring te zijn opgedaan met het toepassen van de kantelingsprincipes bij
ondersteuningsvragen.
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In iedere gemeente zal de lokale toegangspoort anders worden ingericht, maar alle lokale toegangspoorten
hanteren de kantelingsprincipes zoals ze ook in de regiovisie Transformeren en Integreren zijn geformuleerd.
Toeleiding naar lichte vormen van zorg vindt zonder indicatie plaats met toepassing van de Wmo-principes uit de
regiovisie:
•

•

•

•
•

•

•
•

We werken integraal via het principe: één huishouden, één plan; lokale toegangspoorten kijken integraal
en ontschot naar alle levensgebieden voor alle leeftijden (0-99 jaar): huisvesting, ﬁnanciën, sociale relaties
(incl. opvoeding), geestelijke en lichamelijke gezondheid, zingeving, praktisch functioneren en dagbesteding/
participatie (werk, opleiding, vrijetijdsbesteding, etc.). Zij stellen samen met de cliënt en het netwerk het
ondersteuningsplan op, op grond waarvan wordt bepaald wat nodig is.
Medewerkers van de lokale toegangspoort voeren een zogenaamd keukentafelgesprek bij mensen thuis en
bieden maatwerk: iedere situatie is anders en een beperking bij de één leidt tot andere vragen dan dezelfde
beperking bij een ander.
Het bieden van maximale zelfregie en samenredzaamheid aan cliënten; cliënten en het netwerk rondom de
cliënt bepalen in principe zelf de inhoud van het persoonlijke ondersteuningsplan. De lokale toegangspoorten
maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van sociale netwerkstrategieën.
De toegangspoort wordt zo lokaal en zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Het precieze schaalniveau varieert
per gemeente.
De lokale toegangspoort is er voor iedereen. Bij de bemensing van de lokale toegangspoort is aandacht
voor diversiteit in de bewonerssamenstelling en houden we rekening met de speciﬁeke kenmerken van een
gemeente, kern of wijk. Ook in de training van de medewerkers van de lokale toegangspoort is aandacht voor
diversiteit en intercultureel werken.
De lokale toegangspoorten functioneren onafhankelijk. In het verlengde hiervan bestaat de lokale
toegangspoort uit medewerkers op het snijvlak van welzijn en zorg, zoals maatschappelijk werkers,
wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, opbouwwerkers en Wmo-consulenten. Over het algemeen heeft de
toegangspoort de vorm van een netwerk, een lokaal team.
De lokale toegangspoorten zijn bedoeld voor de toeleiding naar alle vormen van ondersteuning en zorg en
voor de terugleiding van zware naar lichte ondersteuning.
Preventie gaat voor curatie en collectieve oplossingen gaan boven individuele oplossingen.

Iedere gemeente stelt een aangepaste Wmo-verordening vast waarin de nieuwe functies worden geïntegreerd
(vanuit AWBZ en jeugdzorg), tenzij de nieuwe jeugdwet anders voorschrijft. Deze verordening voldoet aan
bovenstaande kantelingsprincipes (gebaseerd op de modelverordening VNG).
2.2.3 Aansluiting bij het domein werk

Uitgangspunt 3: De aansluiting op ‘werk & inkomen’ wordt op lokaal
niveau, bij de lokale toegangspoort georganiseerd.
We willen dat de lokale toegangspoorten alle leefgebieden laten passeren. Werk of een zinvolle dagbesteding is
onmisbaar in het leven van mensen. We willen dan ook een goede aansluiting tussen de lokale toegangspoort
en het domein werk realiseren, in ieder geval voor mensen met problemen op meerdere gebieden. Bij voorkeur
is kennis over ‘werk’ aanwezig in of oproepbaar voor de lokale toegangspoort. Een deﬁnitieve keuze voor de
aansluiting van de Participatiewet op de lokale toegangspoorten moet nog worden gemaakt. Deze is mede
afhankelijk van landelijke wetgeving, maar het heeft de voorkeur dat lokale toegangspoorten werkconsulenten
kunnen inschakelen bij mensen met meervoudige problematiek. Ambulante inzet vanuit het werkbedrijf past in de
‘géénloketbenadering’ waar gemeenten op koersen bij de Participatiewet.
Bij dagbesteding streven we voor de volwassenen (en dit is de grootste groep) zoveel mogelijk naar een
arbeidsmatige invulling. Daar zijn al diverse voorbeelden van: maatschappelijke ondernemingen zoals Blixem
en cliënten dagbesteding die werkzaamheden verrichten in een verzorgingstehuis, het Radboudziekenhuis en op
kinderboerderijen. In het verlengde van het streven naar zoveel mogelijk arbeidsmatige dagbesteding willen we

2

Met dien verstande dat het CIZ een groot deel van de indicatiestelling heeft gemandateerd naar zorgaanbieders, waarbij het CIZ
steekproefsgewijs controleert of de zorgaanbieders de protocollen goed hebben toegepast.

12

de toeleiding aansluiten bij de beoogde structuur rondom de Participatiewet. Net als bij de Participatiewet is het
bij arbeidsmatige dagbesteding zo dat mensen in een reguliere werkomgeving met begeleiding werken en in een
bepaalde mate loonvormend kunnen zijn.
Voor de toeleiding van mensen naar (begeleid/beschut) werk bestaat in het kader van de Participatiewet (waarin
de Wwb, de Wsw en een deel van de Wajong opgaan) het voornemen om een regionaal werkbedrijf in te richten
met 3 functies2 : een poortwachtersfunctie (screening en diagnose, bepaling waar ondersteuning nodig is),
bemiddeling tussen werkzoekende en werkgever en de werkgeversbenadering. Het adagium is ‘kijken naar wat
mensen kunnen en niet wat ze niet kunnen’.
Op begeleid werken (arbeidsmatige dagbesteding) door de huidige AWBZ-doelgroepen willen we zoveel mogelijk
dezelfde principes en systematiek toepassen als bij de Participatiewet. We willen mensen (18-67 jaar) waarvoor
‘begeleid werken’ een gewenste en geschikte vorm van dagbesteding is via het nieuwe regionale werkbedrijf
bedienen. In ieder geval wat betreft de poortwachtersfunctie en de werkgeversbenadering en mogelijk ook wat
betreft de bemiddeling. Op deze manier kunnen we werkgevers in samenhang benaderen om mensen te plaatsen
die op één of andere manier (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. We willen hierbij
optimaal gebruik maken van de expertise die bij de diverse betrokken partijen aanwezig is.
Tenslotte moeten we nog bepalen hoe bemiddeling zich verhoudt tot de structurele begeleiding die bij de AWBZdoelgroepen nodig is op de werkplek. Dit betekent dat het regionale werkbedrijf op zijn minst allianties moet
smeden met instellingen die nu begeleiding bieden bij (arbeidsmatige) dagbesteding.
2.2.4 Zoveel mogelijk indicatievrij

Uitgangspunt 4: We werken zonder indicatie volgens het principe
“ja, tenzij”. Dit betekent dat leden van de lokale toegangspoort
cliënten rechtstreeks kunnen doorverwijzen voor de inzet van
ondersteuning en zorg.
Dit uitgangspunt geldt zowel voor de taken die vanuit de AWBZ en Jeugdzorg worden overgeheveld naar de Wmo,
als voor de huidige Wmo-voorzieningen (Hulp bij het Huishouden, woonaanpassingen en hulpmiddelen). Het is
wenselijk om in het licht van het uitgangspunt ‘indicatievrij’ een eenvoudige verwijsbrief op te stellen, zodat de
verwijzing wordt vastgelegd. De verwijsbrief kan ook dienst doen als intakeformulier voor de zorgaanbieder of
leverancier, zodat de intake niet over hoeft te worden gedaan. Hiertoe kan de beoogde zorgaanbieder worden
betrokken bij het voortraject. De verwijsbrief kan ondertekend worden door de cliënt, de medewerker van de
lokale toegangspoort en de beoogde zorgaanbieder/leverancier.
Het is van belang het verwijsgedrag per lokale toegangspoort goed te monitoren om zicht te houden op verschillen
tussen toegangspoorten, op de aanverwante kosten en om bij te sturen indien nodig.
Als de lokale toegangspoort iemand doorverwijst naar een zorgaanbieder voor een langduriger zorg- of
ondersteuningstraject (bijv. wekelijkse woonbegeleiding), dan wordt er een periodiek evaluatiemoment
afgesproken (in principe jaarlijks). Zo veel mogelijk is dezelfde medewerker daarbijaanwezig: hoe gaat het,
is de ondersteuning nog effectief, is het nog nodig of is er wat anders nodig? Hiermee geven we de lokale
toegangspoort ook een rol bij het terugbrengen van zware naar lichtere zorg.
Het principe “ja, tenzij” houdt in dat het wenselijk kan zijn om voor bepaalde vormen van zorg of bepaalde
voorzieningen wel een beschikking af te gegeven. Op grond van een evaluatie van proeftuinen met lokale
toegangspoorten bepalen we wanneer dit het geval is. Wij verwachten dat indicatievrij werken voor met name
de ambulante vormen van ondersteuning (individuele begeleiding en vrijwillige jeugdhulpverlening) mogelijk
moet zijn. In het experiment jeugdzorg Dichtbij doen we nu al ervaring op met indicatievrije doorverwijzing naar
ambulante jeugdhulpverlening. We verwachten dat voor zware vormen van zorg, zoals residentiële zorg, een
beschikking nodig zal zijn. Dit werken we uit in de nieuwe Verordening. Dit is het geval bij vrijwillige plaatsing.
Dit geldt niet voor een ondertoezichtstelling en eventuele verplichte plaatsing in een residentiële instelling of
pleeggezin die via een rechterlijke maatregel (beschikking) loopt.
13

Herindicatie bestaande cliënten
Bij het grootste deel van de cliënten gaat het om bestaande cliënten met een lopende CIZ of BJZ-indicatie waarvan
de indicatieduur doorloopt na 1 januari 2015. Gemeenten kunnen bestaande indicaties opnieuw bekijken per 1
januari 2015, mits zorgvuldig voorbereid en tijdig aangekondigd. Gezien de omvang kunnen we dat niet in één keer.
Daarom gaan gemeenten lopende indicaties in nader te bepalen cohorten herzien aan de hand van de nieuwe
Wmo-verordening.
Wat betreft de jeugdzorg dienen alle gemeenten in het kader van een ministerieel besluit een
zorgcontinuiteitsarrangement te overleggen per 31 oktober 2013. Hierin dient aangegeven te zijn hoe de
gemeenten denken om te gaan met jeugdigen die voor 1-1-2015 met zorg zijn gestart en deze zorg ook na 1-12015 nog dienen te ontvangen.
Rechtsbescherming
We verwachten dat het ‘keukentafelgesprek’ leidt tot een beperkt aantal meningsverschilen over welke
ondersteuning nodig is. Desalniettemin moeten we een vangnet organiseren om de rechtsbescherming van
cliënten op een zorgvuldige manier te regelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de rechtsbescherming te
borgen, zoals:
•
•
•
•
•

Het bieden van de gelegenheid aan cliënten om vertrouwenspersonen te betrekken bij het
keukentafelgesprek, wat bij toepassing van sociale netwerkstrategieën automatisch gebeurt.
Het bieden van de mogelijkheid van een second opinion.
Alleen als er sprake is van een blijvend meningsverschil geven we (op verzoek) een beschikking af, waartegen
bezwaar kan worden gemaakt.
Cliënten kunnen een beroep doen op de klachtenregeling van de betrokken instelling.
We stellen een overkoepelende onafhankelijke mediationfunctie en/of klachtencommissie in.

Als onderdeel van de nieuwe Verordening werken de gemeenten een deﬁnitieve vorm van de rechtsbescherming
uit.
Eigen bijdrage
De keuze voor het opleggen van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is bij de individuele gemeenten
neergelegd. Iedere gemeente moet hierover zelf een besluit nemen. Als voor een eigen bijdrage wordt gekozen,
moet voor het opleggen hiervan per cliënt een formeel besluit (beschikking) worden genomen, ook als er geen
indicatiebesluit is genomen voor de toekenning van professionele ondersteuning. Gemeenten zijn verplicht de
inning van de eigen bijdragen te laten uitvoeren door het CAK, onder andere om stapeling van eigen bijdragen in
de zorg (lokaal of landelijk) te voorkomen (anticumulatiebeding). Het is een mogelijkheid om het proces en de
administratie van de eigen bijdrage die nodig is richting CAK neer te leggen bij het regionale coördinatiepunt.
Deze taak kan ook bij de individuele gemeenten worden neergelegd. De lokale toegangspoort zal bij inzet van
langdurige zorg een melding van de omvang van de zorg moeten maken bij het regionale coördinatiepunt of de
gemeente.

2.3 Hulplijnen: gebiedsgebonden specialistische expertise
Uitgangspunt 5: de lokale toegangspoorten kunnen experts
inschakelen via een ‘hulplijn’ waarin voor alle doelgroepen
specialistische expertise beschikbaar/oproepbaar is.
In de regionale visie is aangegeven dat voor complexere zorg een uitgebreidere toets noodzakelijk zal blijven.
Om te zorgen dat cliënten zoveel mogelijk in de eerstelijn blijven en er niet onnodig zware zorg wordt ingezet,
is het nodig dat de lokale teams goed geëquipeerd worden en expertise kunnen inschakelen. Hiertoe zal tevens
kennisoverdracht moeten plaats vinden van experts naar de lokale teams, zodat de lokale professionals een goede

14

antenne hebben om problematiek van diverse doelgroepen te herkennen en te weten wanneer welke expertise
ingeschakeld moeten worden.
Hier willen we invulling aan geven via een hulplijn met experts die de lokale teams op afroep moeten
kunnen inschakelen, in de vorm van een snelle beschikbaarheidsfunctie. Het kan gaan om diagnosestelling,
kennisoverdracht, meekijken/meedenken (consultatie), bijvoorbeeld over hoe om te gaan met situaties waar de
veiligheid van het kind in gedrang is, maar ook om het plegen van (korte) interventies.
De samenstelling van de hulplijnen moeten we nog bepalen, maar we denken aan deskundigen op het gebied
van jeugdbescherming, echtscheidingsbemiddeling, ouderenzorg (dementie), verstandelijke beperking,
bemoeizorg en huiselijk geweld en functies zoals psychiaters/psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten
(t.b.v. hulpmiddelen) en bouwkundigen (t.b.v. woonaanpassingen). Jeugdbeschermers kijken mee als de
veiligheid van het kind in gevaar is en streven er naar Ondertoezichtstelling (OTS) van het kind te voorkomen.
Als OTS onontkoombaar is, bereiden zij het voortraject (aanmelding, dossiervorming, etc.) voor de Raad
voor de Kinderbescherming op uniforme wijze voor. De hulplijnen worden ingekocht in samenhang met de
gebiedsgebonden zorgteams (zie hoofdstuk 3).
Ieder lokaal loket of netwerk moet terecht kunnen bij vaste gezichten, waarmee ze korte lijnen hebben en die ze
in kunnen schakelen als ‘hulplijn’. Dit betekent dat iedere gemeente, kern of stadsdeel moet kunnen beschikken
over een vast gebiedsgebonden expertteam; het schaalniveau van de expertteams is afhankelijk van het aantal
casussen waarvoor expertise nodig is.

2.4. Regionaal coördinatiepunt
Uitgangspunt 6: er is een regionaal coördinatiepunt dat de lokale
toegangspoorten en de hulplijnen ondersteunt en een aantal
specifieke taken uitvoert.
Het regionale coördinatiepunt faciliteert de lokale toegangspoorten en de hulplijnen en organiseert een aantal
regionale taken:
• Continuering van de regionale website CJG en de Verwijsindex Risicojongeren.
• Vraagbaak en ondersteuning van lokale netwerken (ontwikkeling werkprocessen, consultatiefunctie,
kennisuitwisseling, visievorming, etc.).
• Coördinatie en vormgeving van gebiedsgebonden specialistische expertise (bijvoorbeeld in interdisciplinaire
expertteams) in aansluiting op de lokale toegangspoorten.
• Vormgeving van expertise en indicatie voor zeer complexe zorgvragen vanuit de Wmo en de voormalige
AWBZ- en Jeugdzorgtaken.
• Coördineren en uitvoering van de speciﬁeke taken binnen de (jeugd)zorg: jeugdbescherming,
jeugdreclassering, kindermishandeling/huiselijk geweld, crisishulpverlening.
• Aansluiting bij het netwerk 100 voor kwetsbare ouderen.

We onderzoeken of het wenselijk is dat het Meldpunt Bijzondere Zorg geïntegreerd wordt in het nieuwe regionale
coördinatiepunt.
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Nulde en eerste lijn:
Vindplaatsen, professionals,
vrijwilligers in de wijken,
kernen, dorpen

Hulplijnen

Eén lokale
toegangspoort
en ZAT’s scholen

Beschikbaarheid /
oproepbaarheid van
professionals op de
vindplaatsen: o.a. in teams
van experts (structureel of
op afroep beschikbaar op
niveau wijk / stadsdeel)

(Langdurige) zorgtrajecten van
instellingen / allianties
zonder indicatie: ambulant
met indicatie: residentieel,
pleegzorg, justitieel.

Regionaal coördinatiepunt

2.5 Speciale aandachtsgebieden
2.5.1 Maatschappelijke Opvang
Ook binnen de maatschappelijke opvang van IrisZorg en Moviera (vrouwenopvang) wordt nu individuele
begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ ingezet. We weten nog niet hoe de middelen die hier aan zijn
verbonden gedecentraliseerd worden: naar de centrumgemeente of naar iedere individuele gemeente. Het ligt
niet voor de hand om de beoordeling van de inzet van begeleiding/dagbesteding in de maatschappelijke opvang
(m.n. het Multifunctioneel Centrum en de Hulsen) te laten verlopen via de lokale toegangspoorten. De toegang tot
ambulante woonbegeleiding die IrisZorg inzet bij cliënten die zijn uitgestroomd uit de opvang kan wel via de lokale
toegangspoorten verlopen, aangezien deze gericht is op herstel en inbedding in de wijk.
Er zijn 2 opties voor de toegang tot begeleiding/dagbesteding binnen de maatschappelijke opvang:
• De inzet van begeleiding/dagbesteding binnen de maatschappelijke opvang wordt bepaald door een
onafhankelijk orgaan, bijvoorbeeld het regionale coördinatiepunt.
• Zonder onafhankelijke toets: we voegen subsidie (met de korting van 25%) toe aan het subsidiecontract van
IrisZorg en Moviera waarmee ze de huidige zorg resultaatgericht kunnen continueren als onderdeel van de
maatschappelijke opvang. IrisZorg en Moviera moeten via de verantwoording rapporteren hoe de middelen
zijn besteed en welke resultaten zijn behaald. We sturen op de inzet van de middelen aan de hand van de
zelfredzaamheidsmatrix. Deze optie heeft de voorkeur, omdat het de minste bureaucratie oplevert en het
minst omslachtig is.
Het is van belang dat er een goede verbinding is tussen de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, zodat
enerzijds opname in de opvang wordt voorkomen (preventie) en anderzijds uitstroom uit de opvang en terugkeer
in de samenleving goed geborgd is. Hiertoe is het van belang dat in de hulplijn expertise aanwezig is op het gebied
van huiselijk geweld, verslavingszorg en bemoeizorg.
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2.5.2 Transferpunten ziekenhuizen
Op dit moment zijn de transferpunten in de ziekenhuizen, CWZ, UMC Radboud en de Sint Maartenskliniek
gemandateerd om Persoonlijke Verzorging en Begeleiding in te zetten bij mensen thuis na ontslag uit het
ziekenhuis. De transferpunten geven op basis van een protocol van het CIZ een pre-advies voor directe inzet
van zorg. Het CIZ controleert de pre-adviezen steeksproefgewijs achteraf. Het gaat vaak om ouderen, waarbij
het ontslag afhankelijk is van zorg bij mensen thuis en waarbij er geen tijd is voor een ‘keukentafelgesprek’.
Ons voornemen is de mogelijkheid te onderzoeken om de werkwijze ten aanzien van de transferpunten van het
CIZ over te nemen en in tweede instantie de lokale toegangspoort in te schakelen met het oog op de gewenste
integraliteit en de betrokkenheid van het informele netwerk van mensen.

2.6

Samenhang binnen het sociale domein

Uitgangspunt 7: De lokale toegangspoorten ontwikkelen zich
in nauwe samenhang met de ontwikkelingen op het gebied van
Passend Onderwijs, het Veiligheidshuis en de zorgverzekering.
2.6.1
Samenhang met (Passend) Onderwijs
De lokale toegangspoorten werken nauw samen met de scholen (PO en VO), in het bijzonder met de
Zorgadviesteams (ZAT’s) of schoolondersteuningsteams3 Het accent ligt bij de ZAT’s op ondersteuning van
kinderen op school en bij de lokale toegangspoorten ligt het accent op ondersteuning thuis.
In een aantal (minder complexe) gevallen is het gewenst dat het ZAT of schoolondersteuningsteam ook direct het
mandaat krijgt om (jeugd)zorg in te zetten, waarbij afstemming moet plaatsvinden met de lokale toegangspoorten.
In complexe gevallen, waarbij meer aan de hand is in het gezin, willen we de toegang via de lokale toegangspoort
laten lopen.
Het is van belang om goed uit te werken hoe de lijnen tussen de school en de lokale toegangspoorten zo
kort mogelijk gehouden kunnen worden. In ieder geval spelen de functies jeugdgezondheidszorg en (school)
maatschappelijk werk hier een rol in.
Een punt van nadere uitwerking is hoe de lokale toegangspoorten en expertteams zich gaan verhouden tot
het Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs die een (boven)regionaal bereik hebben. Er moet een modus
gevonden worden tussen de gebiedsgerichte insteek van de toegangspoorten en de regionale functie van scholen
in het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs.
Daarnaast wordt op een aantal (speciale) scholen AWBZ- en jeugdzorg ingezet in de vorm van onder meer
Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). Ook zijn er zorgaanbieders die huiswerkbegeleiding bieden vanuit de AWBZ
om leerlingen met bijvoorbeeld autisme te ondersteunen bij het ‘leren leren’. Wij willen samen met het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs onderzoeken of de toegang tot en inkoop van zorg in of ten behoeve
van het onderwijs in samenhang georganiseerd kan worden.
Tot slot bezien we of we de expertise, waar de lokale toegangspoorten in de vorm van expertteams/hulplijnen
gebruik van maken, kunnen combineren met expertise waar in het onderwijs behoefte aan is.
Over al deze punten zijn en blijven we in overleg met de scholen en de samenwerkingsverbanden voor Passend
Onderwijs (PO/VO/MBO). Zowel de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs als de gemeenten streven er
naar om tot overeenstemming te komen over de plannen voor AWBZ en Jeugdzorg en de ondersteuningsplannen
ten behoeve van de invoering van Passend Onderwijs.
2.6.2
Samenhang met Veiligheid
De regio wil de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering goed inbedden in de hulplijn, zodat deze
speciﬁeke expertise voor de lokale toegangspoorten beschikbaar is. Door een optimale samenwerking met
jeugdbescherming en jeugdreclassering kan zo veel als mogelijk voorkomen worden dat er een gang naar de

3

In de Nijmeegse wijk Dukenburg draait een pilot met een schoolondersteuningsteam ter vervanging van het ZAT.
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kinderrechter nodig is. Bijvoorbeeld door er op tijd bij te zijn, door oog te hebben voor de veiligheidsituatie en de
‘optie’ drang goed toe te passen.
Een ander punt is dat wanneer een rechterlijke maatregel is uitgesproken en er een (gezins)voogd is toegewezen,
deze zich zo goed mogelijk verhoudt tot de afspraken die al in het lokale veld zijn gemaakt. De (gezins)voogd krijgt
bepaalde bevoegdheden en deze dienen goed ingebed te worden in de lopende afspraken binnen het gezin. Er
dient dus een directe lijn te zijn met de lokale toegangspoort.
We gaan in de regio goede afspraken maken over de rol en positionering van de positie van het Advies en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De gemeenten zijn (in regioverband) wettelijk verplicht om te komen tot een
steunpunt AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Dit zal nader worden uitgewerkt.
Er dient een goede link naar de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis te komen. Het
Veiligheidshuis is een intensieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, politie, justitiële en zorginstellingen
voor die situaties die niet op een reguliere manier kunnen worden opgelost. Het Veiligheidshuis herbergt 3 ketens:
jeugd, huiselijk geweld en nazorg van ex-gedetineerde veelplegers. Zo is er voor de resocialisatie van veelplegers
die uit detentie komen een multidisciplinaire en ketengerichte aanpak in samenwerking met zorgaanbieders en
organisaties voor reclassering. AWBZ-aanbieders worden betrokken als (passende) woonbegeleiding nodig is,
afhankelijk van het proﬁel van de ex-gedetineerde.
Het is van belang dat het Veiligheidshuis snel kan schakelen met de lokale toegangspoorten voor zorg en de
zorgnetwerken voor multiproblemsituaties om de samenhang tussen het zorg- en juridische traject op een
integrale wijze (alle leefgebieden) te borgen. De wijze waarop de afstemming tussen de lokale netwerken en het
Veiligheidshuis het beste doorontwikkeld kan worden, is een punt van uitwerking.

2.6.3. Samenhang met zorgverzekering en huisarts
In het regeerakkoord “Bruggen slaan” van het kabinet Rutte II wordt de extramurale zorg uit de AWBZ gehaald
en verdeeld over de Wmo (AWBZ-functies Begeleiding en Persoonlijke Verzorging) en de zorgverzekeringswet
(Verpleging en Behandeling).
Dit betekent dat gemeenten en zorgverzekeraars straks samen verantwoordelijk zijn voor de zorg bij mensen
thuis. Hierbij spelen huisartsen een belangrijke rol. Bovendien behouden huisartsen volgens de conceptJeugdwet de bevoegdheid om met een doorverwijzing de toegang tot de jeugd-GGZ te regelen. Gemeenten en
zorgverzekeraars zullen met het oog op gewenste samenhang samen moeten werken rondom de toegang en
organisatie van de extramurale zorg. Meer in het bijzonder zullen huisartsen en de lokale toegangspoorten met
korte lijnen, dicht op elkaar (waar mogelijk ook fysiek) georganiseerd moeten zijn.
Ook met huisartsen dienen gemeente op basis van de concept- Jeugdwet Op Overeenstemming Gericht Overleg
(OOGO) te hebben over de decentralisatie.
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3. Hoe organiseren we de ondersteuning
en zorg?
3.1 Inleiding
Voor het thema ‘organisatie van ondersteuning en zorg stellen we een aantal uitgangspunten voor op grond
waarvan we concrete keuzes kunnen maken in de vervolgfase. We geven aan op welke onderdelen er nadere
keuzes gemaakt moeten worden en welke opties daarbij mogelijk zijn. Dit betekent dat we nu nog niet volledig de
diepte ingaan, maar eerst op een bovenliggend niveau een aantal keuzes maken.
Over welke zorgvarianten hebben we het bij organisatie van ondersteuning en zorg? We hebben de huidige
zorgvarianten gegroepeerd in 11 productgroepen, zoals deze nu (in het huidige stelsel) georganiseerd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dagbesteding
Individuele begeleiding
Kortdurend verblijf en respijtzorg
Ambulante hulp, individueel en groep (extramuraal)
Residentiële hulp (intramuraal)
justitiële taken (jeugdbescherming, jeugdreclassering, kindermish.)
pleegzorg
observatie en diagnostiek
inloop
vervoer
persoonlijke verzorging

In de visienotitie is als uitgangspunt genomen dat we zoveel mogelijk dichtbij mensen organiseren, dus zo lokaal
mogelijk. In de voortgangsnotitie ‘Wat gaan we lokaal en wat gaan we regionaal doen?’ is op basis daarvan een
voorstel gedaan om de diverse zorgvarianten als volgt te beleggen:
Lokaal (wijk, kern, dorp)

Regionaal

Bovenregionaal

•

Jeugdbescherming,
jeugdreclassering en AMK/SHG
Pleegzorg
(Semi-)residentiële jeugdzorg,
begeleid zelfstandig wonen, etc.
Intensieve gezinsondersteuning
jeugdzorg, GGz en LVG

•

Gespecialiseerde dagbesteding
incl. vervoer
Arbeidsmatige dagbesteding /
begeleid werken
Kortdurend verblijf (deels)
Vervoer t.b.v. dagbesteding

•

Jeugdzorg
•
•
•
•
•

Consultatie en advies, aansluitend
op voorveld (CJG)
Observatie en Diagnostiek (O&D)
(intersectoraal)
Ambulante jeugd- en opvoedhulp
groepsgericht en individueel
Ambulante GGz-hulp groepsgericht
en individueel
Ambulante (naschoolse)
begeleiding LVG-sector

•
•
•

•
•
•
•
•

Crisishulpverlening jeugdzorg
(spoedzorg)
Jeugdzorg-plus
Klinische en langdurige GGz (> 1
jaar)
Orthopedagogische behandelcentra
LVG-sector
Kindertelefoon (landelijk)
Kenniscentra, etc. (landelijk)

AWBZ-begeleiding en -verzorging
•
•
•
•
•
•
•

Inloopfuncties
Praktisch thuisbegeleiding;
Woonbegeleiding;
Ontmoetingsactiviteiten/-groepen.
Dagbesteding in de wijk, o.a. voor
ouderen.
Kortdurend verblijf (deels)
Persoonlijke verzorging

•
•
•
•
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Zeer specialistische begeleiding,
complexe NAH, zintuiglijk
beperkten, meervoudig complex
gehandicapt, VG in combinatie met
(ernstige) gedragsproblematiek

3.2 Wat doen we lokaal, regionaal en bovenregionaal?
Uitgangspunt 8: We willen een gebiedsgerichte uitvoering van
ondersteuning en zorg op (sub)lokale schaal. We definiëren een
ruim pakket aan (sub)lokale ondersteuning en zorg , omdat we zo
veel mogelijk op (sub)lokaal niveau beschikbaar willen hebben en in
samenhang willen organiseren.
Dit uitgangspunt sluit aan bij de keuzes voor ‘toegang’, waarbij aangegeven is dat het mandaat voor toegang
ligt bij de lokale toegangspoort, georganiseerd via (sub)lokale netwerken. De lokale toegangspoort dient op
gebiedsniveau de beschikking te hebben over een breed arsenaal aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, bestaande
uit de bestaande Wmo-taken (denk aan collectieve voorzieningen aansluitend bij prestatieveld 1 van de Wmo,
individuele voorzieningen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, welzijn, etc.) en de nieuwe Wmo-taken
(transitie AWBZ en jeugdzorg).
We geven in de gebiedsgerichte (sub)lokale aanpak het gehele pakket aan lokale ondersteuning en zorg in
samenhang vorm, waarbij we streven naar ontkokering, verbinding en efﬁciency. Dit is alleen mogelijk als er
samenhang wordt gecreëerd in voorzieningen en hulpverleners generalistischer gaan werken. Zo zien we kansen
om dagbestedingsactiviteiten te integreren in welzijns- en culturele voorzieningen. Ook willen we zo het aantal
hulpverleners verminderen in gezinnen waarin nu bijvoorbeeld aan de ene kant woonbegeleiders de ouder(s)
helpen bij het structureren van de dag en aan de andere kant jeugdhulpverlener(s) ondersteunen bij de opvoeding.
Wij denken dat die samenhang voor een groot deel van de zorg het beste bereikt kan worden op gebiedsniveau
door het vormen van een gebiedsgericht ‘team’ van ambulant (gezins)begeleiders. Niet alleen wat betreft de
samenhang in de zorg, maar ook met het oog op de samenhang tussen zorg en ‘activiteiten in wijken of kernen: op
scholen, bij sport- en amateurverenigingen, vrijwilligersinitiatieven, in wijkcentra, kinderboerderijen, etc.
Hoe groot is een gebied?
Het definitieve schaalniveau van het gebiedsgerichte aanbod wordt nog nader bepaald. Het heeft te maken met
nabijheid, korte lijnen en efficiënt organiseren. Het gaat om het bepalen van het meest efficiënte volume / fte.
Daarnaast kan de ideale schaal per functie verschillen. De nadere uitwerking bestaat uit het bepalen van de
ideale schaal per functie. Dit bestaat uit een aantal componenten:
• Een historische analyse: aanwezigheid (volume / fte) functies per gebied 2012 / 2013;
• (eventueel o.b.v. benchmark-gegevens andere regio’s);
• Profielen van de gebieden, o.a. op basis van wijkprofielen / gemeentemonitoren;
• Gesprekken met instellingen, o.a. mogelijkheden van organisatie van de functies o.b.v. de visieuitgangspunten;
• Het maken van een afweging, ook o.b.v. bundeling van functies, creëren van samenhang en aansluiten bij
lokale zorgnetwerken en lokale voorzieningen op het gebied van leefbaarheid, welzijn, sport, cultuur en
onderwijs. De uiteindelijke afweging om te bepalen hoe groot een gebied is, is een lokale keuze.
In de contractering met aanbieders van de ondersteuning en zorg willen we in ieder geval twee onderdelen
opnemen:
A. de beschikbaarheidsfunctie, zijnde experts die (in onderlinge samenhang) beschikbaar zijn voor het voorveld.
Zoals in paragraaf 2.3 verwoord, bieden professionals gebiedsgericht (op de vindplaatsen) hun expertise aan in
de vorm van consultatie, ‘meekijken’, diagnose of het verlenen van kortdurende interventies, zodat zoveel als
mogelijk voorkomen kan worden dat een cliënt ‘instroomt’ in een instelling.
B. een mix van flexibele en vraaggerichte ondersteunings- en zorgtrajecten, die de (professionals uit de) lokale
toegangspoorten kunnen inzetten via een doorverwijzing (indicatievrij, lichtere vormen van zorg) of indicatie
(zwaardere vormen van zorg).
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Uitgangspunt 9: regionale pakket aan ondersteuning en zorg is
niet groter dan strikt noodzakelijk en wordt in samenhang met en
aanvullend op het (sub)lokale aanbod georganiseerd.
We willen een gebiedsgerichte uitvoering van ondersteuning en zorg op (sub)lokale schaal. Een aantal vormen van
zorg is te specialistisch om op (sub)lokaal gebiedsniveau te organiseren. Er zijn varianten van zorg die zo specifiek
of zwaar zijn, dat er schaalvoordelen en efficiency optreden wanneer we regionaal organiseren en contracteren.
Het regionale pakket bestaat uit: residentiële zorg, justitiële taken, pleegzorg, deels respijtzorg, deels observatie
en diagnostiek, deels vervoer, mogelijk arbeidsmatige dagbesteding (begeleid werken in aansluiting op de
Participatiewet) en dagbesteding / begeleiding voor zeer specifieke groepen die niet lokaal opgevangen kunnen
worden.

Toelichting in beeld:
Bijvoorbeeld

Nijmegen
Hatert

Nijmegen
Lindenholt

Beuningen

Groesbeek

Lokaal

Regionaal

beschikbaarheid

Trajecten
gebiedsgerichte
dagbest., ambul.
onderst., pers. verz.,
begeleiding en hulp,
deels O&D

beschikbaarheid

Trajecten
gebiedsgerichte
dagbest., ambul.
onderst., pers. verz.,
begeleiding en hulp,
deels O&D

vervoer

vervoer

beschikbaarheid

Trajecten
gebiedsgerichte
dagbest., ambul.
onderst., pers. verz.,
begeleiding en hulp,
deels O&D

vervoer

beschikbaarheid

Trajecten
gebiedsgerichte
dagbest., ambul.
onderst., pers. verz.,
begeleiding en hulp,
deels O&D

vervoer

enz.
enz.
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Trajecten
residentiële hulp en
pleegzorg, justitiele
taken, deels
kortdurend verblijf
en respijtzorg, deels
O&D, mogelijk arb.
dagbesteding.

v
e
r
v
o
e
r

Bovenregionaal
Zeer specialistische
inzet, o.a.
Jeugdzorg-plus,
en klinische
GGZ

Voor de justitiele taken, meer in het bijzonder de functies jeugdbescherming en jeugdreclassering en de vorming
van het steunpunt AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), zijn we wettelijk verplicht
om deze op een regionale schaal te organiseren. Eind oktober 2013 dienen de gemeenten in Nederland bij de
minister aan te geven hoe de gemeenten in regio’s gaan samenwerken.

3.3 Contractering en instrumentarium
3.3.1 Organisatie en schaalniveau van het bestek

Uitgangspunt 10: De regiogemeenten formuleren een pakket
aan gebiedsgerichte (lokale) en regionale opgaven (wensen,
richtingen, eisen en prestaties) in de vorm van lokale bestekken
en een regionaal bestek. Aanbieders formuleren gezamenlijk in
een samenwerkingverband een totaal-aanbod op basis van de
bestekken.
We willen het gehele pakket aan ondersteuning en zorg maximaal vraaggericht en ﬂexibel inrichten. De transitie
biedt dé kans om de oude traditionele scheidslijnen en kokers op te heffen doordat ﬁnancieringsstromen
worden gebundeld. We streven nadrukkelijk naar een partnerschapsmodel waarin we gezamenlijk met
aanbieders en cliënt- en bewonersorganisaties komen tot een bestek waarop partijen een aanbod kunnen
doen in een ‘samenwerkingsverband’. De essentie van het samenwerkingsverband ligt in de overtuiging dat het
aanbod effectiever en efﬁciënter is, als partijen elkaar aanvullen en samenwerken en niet als partijen elkaar
beconcurreren.
Zo’n samenwerkingsverband dient uiteraard juridisch solide te zijn. Dit kan een consortium, alliantie of anderszins
zijn. Wanneer we kiezen voor zo’n samenwerkingsverband zal dit niet per 1-1-2015 staan, maar moeten we
rekening houden met een groeimodel. De gemeenten nemen een besluit over de lokale en regionale bestekken en
treden vervolgens op als opdrachtgever richting de gezamenlijke partijen.
Bijvoorbeeld, voor de residentiële zorg die we in regionaal verband willen contracteren, is het een optie om met
een samenwerkingsverband van instellingen (waaronder bijv. Entrea, ProPersona, Karakter, Iriszorg, Pluryn,
Driestroom en Dichterbij) afspraken te maken. Nu doet iedere organisatie dit nog apart en hebben we een
gevarieerd aanbod aan (steeds kleiner wordende) residenties met elk hun eigen toegangscriteria, vastgoed en
organisatie (directies, ondersteuning, etc.). Via samenwerking kunnen we komen tot een efﬁciënter, effectiever en
vooral kleiner, meer integraal residentieel aanbod in de regio.

Contractering gebiedsgerichte pakketten

Uitgangspunt 11: We starten de uitwerking van de contractering
vanuit de voorkeur voor aparte gebiedsgerichte bestekken en één
regionaal bestek.
We kiezen ervoor om de opdracht richting de aanbieders uit te zetten in de vorm van een ‘serie’ gebiedsgerichte
bestekken en één regionaal bestek. In de bestekken worden de opgaven geformuleerd vanuit het
‘partnerschapmodel’.
We realiseren ons dat dit een startpunt van de uitwerking is. Er zijn voor- en nadelen aan het gebiedsgericht
contracteren. Hoe meer gebieden gezamenlijk een contract sluiten met aanbieders, hoe meer volume dit pakket
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heeft, hoe meer efﬁciëntie wellicht bereikt kan worden. Echter, bij aparte gebiedsgerichte bestekken is het
eenvoudiger om de partners per gebied te laten verschillen. Zo kan er speciﬁek lokaal maatwerk ontstaan en
ruimte voor kleine aanbieders.
Het is een nadrukkelijke wens van de gemeenten om ruimte te geven aan kleine aanbieders in het
‘samenwerkingsverband’. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van hoofdaannemerschap en onderaannemerschap
van de kleine aanbieders. Er zijn ook andere constructies denkbaar. Kwaliteit dient wel voorop te staan.
Verhouding gebiedsgerichte pakketten en regionaal pakket
Het regionale pakket aan ondersteuning en zorg kan apart of in samenhang met de gebiedsgerichte (lokale)
pakketten bekeken worden. We stimuleren het vormen van integrale pakketten van ondersteuning en zorg. Dit
pleit er voor om de gebiedsgerichte (lokale) pakketten en de regionale zorg in samenhang aan te bieden binnen
een ‘totale’ samenwerking. Dit zal nader uitgewerkt worden.
Bijvoorbeeld, er zijn instellingen die zowel in het gebiedsgerichte (lokale) pakket een aanbod hebben alsook in
het regionale. Denk aan Entrea, Iriszorg of ProPersona. Zij bieden ambulante hulp (lokaal) en residentiële hulp
(regionaal). We kunnen ons voorstellen dat samenhang voordelen biedt in het contracteren van de instellingen.
Daarnaast is het zo dat we de residentiële zorg verder willen afbouwen, maar dat dit wel opgevangen dient te
worden door goede (intensieve) ambulant hulp. Daarnaast speelt het feit dat cliënten vaak meerdere zorgvarianten
bij dezelfde aanbieder ‘gebruiken’ (integrale trajecten).

SAMENVATTEND
We kiezen in de uitwerking meer voor samenwerking en partnerschap en leggen minder nadruk op
concurrentie. Ook kiezen we voor gebiedsgericht in samenhang contracteren en het contracteren van één
regionaal samenhangend pakket. In bijlage 2 is gekeken naar de kenmerken van de diverse zorgvarianten
(productgroepen) en is opgenomen welke keuzes in contractering voor de afzonderlijke productgroepen de
voorkeur genieten.
3.3.2
Subsidiëren of inkopen
In de vervolgfase maken we de keuze tussen subsidiëren en inkoop. Hierbij spelen allerlei overwegingen een rol,
maar grosso modo kan gesteld worden dat beide varianten van contracteren mogelijk zijn en naast elkaar kunnen
worden gebruikt.
Enkele relevante punten: wijze van ﬁnancieren
Voordelen

Subsidiëren

Inkopen

Langdurige relaties / continuïteit.
Beter afgewogen totaalaanbod mogelijk: weinig dubbels / ontkokering.
Instellingen spreiden risico (o.a. van de bezuiniging).
Goed kijken naar juridisch ‘fundament’ van de samenwerking.
Flexibiliteit in aanbieders.
Relatie kan sneller verbroken worden / Overstappen naar andere aanbieder
makkelijker.
Betere selectie aan de poort (meer mogelijkheden).
Meer mogelijkheid om snel en ﬂexibel met kleine aanbieders te werken.

Ongeacht bovenstaande keuze, willen we een prikkel inbouwen c.q. een beloning geven voor het voorkomen van
dure, intensieve en langdurige zorg (sturen op netwerkversterking en uitstroom). Daarnaast willen we met de
ﬁnancieringsafspraken ook bevorderen dat partijen onderling beter gaan samenwerken (ontschotting). In principe
kan dit via beide modellen, subsidiëren of inkopen, gerealiseerd worden.
Binnen de opties subsidiëren en aanbesteden zijn nog verdere verﬁjningen mogelijk, bijv. maatschappelijk of
bestuurlijk aanbesteden (op basis van het formuleren van maatschappelijke resultaten). Dit zijn varianten op de
twee ‘hoofdopties’ waarmee we in de proeftuinen gaan experimenteren.
Om de transformatie in gang te zetten is het nodig de opdracht/vraag duidelijk te formuleren, onderlinge
samenwerking te bevorderen, kwaliteitseisen en resultaatafspraken te maken. Goed contractbeheer is uiteraard
van belang.
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In een juridisch samenwerkingsverband kan een groeimodel noodzakelijk zijn. Er is sprake van overgangsrecht
en als het nodig is biedt dat de mogelijkheid om instellingen de tijd te geven om te ‘wennen’ aan een nieuwe wijze
van ﬁnancieren. We dienen afhankelijk van de keuze een goede afweging te maken voor de overgangstermijn.
Provinciale jeugdzorg komt uit een situatie van subsidiëren en bijv. zorgverzekeringswet-zorg komt uit een situatie
van inkopen. Instellingen hebben waarschijnlijk tijd nodig om hun ‘manier van werken’ aan te passen.
Zoals in paragraaf 3.1 gezegd, moeten er nog nadere keuzes worden gemaakt. Relevante vragen zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe zorgen we bij de inkoop/subsidie voor voldoende prikkels voor innovatie en kanteling van de
zorgaanbieders?
Hoe zorgen we voor voldoende prikkels om ‘zo licht mogelijk’ in te zetten, maar ‘zwaar’ genoeg om de
veiligheid (o.a. van kinderen) te kunnen garanderen?
Hoe zorgen we ervoor dat de zorg op tijd afgeschaald wordt?
Hoe beheersen we het volume?
Hoe gaan we om met kostprijzen / uurtarieven en maximum-tarieven?
Hoe organiseren en borgen we de kwaliteit?
Hoe verantwoorden we richting cliënten en gemeenteraden?

Opzet organisatie voor contractering
Voor de subsidiëring of inkoop van de nieuwe taken zal een organisatie voor contractering worden ingericht die de
contractering en het contractbeheer gaat uitvoeren. Met het oog op efﬁciency, en bundeling van kennis kiezen we
voor regionale samenwerking.

Uitgangspunt 12: Voor contractering van het regionale pakket aan
ondersteuning en zorg dienen we een goed model van onderlinge
gemeentelijke samenwerking te kiezen.
Deze samenwerking op het gebied van contractering kan op verschillende manieren vorm krijgen: via de
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) die in ontwikkeling is; middels aansluiting bij een ander regionaal
samenwerkingsverband of Gemeenschappelijke Regeling; tenslotte kunnen gemeenten gezamenlijk contracteren
met behoud van het mandaat per gemeente, zoals nu bijvoorbeeld gebeurt middels de aanstelling van een
regionale projectleider die het aanbestedingstraject coördineert voor de Hulp bij het Huishouden en Wmohulpmiddelen.
Verevening of solidariteit bij specialistische zorg?
De specialistische en zware zorg in het regionale pakket is vaak duur, omdat het intensief en/of langdurig kan zijn.
Het gaat om residentiële plaatsingen, jeugdbescherming of bijvoorbeeld langdurige klinische behandelingen. We
willen de toegang zo solide mogelijk vormgeven zodat er sober en verstandig met de inzet van specialistische en
zware zorg wordt omgegaan. Echter, als een lokale toegangspoort onvoldoende functioneert, kan het beroep op
deze zorg onevenredig groot worden. We gaan hiervoor een goede monitoring inrichten, die er op gericht is dat de
gemeenten elkaar aan kunnen spreken op de inzet van zorg. Via de regionale hulplijn / ‘regionaal coördinatiepunt’
kunnen er hulptroepen naar de lokale netwerken uitgezonden worden om hen bij te staan. De vraag hierbij is:
gaan we bij de contractering van zorg voor onderlinge solidariteit of gaat een gemeente die onevenredig veel
dure zorg inzet voor haar burgers daar ook meer voor betalen? Indien we kiezen voor dat laatste zal er achteraf
verevend of gecorrigeerd kunnen worden. Dit zal nog nader worden uitgewerkt.
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4. Welke keuzevrijheid heeft de cliënt bij
het regelen van ondersteuning en zorg?
Dit hoofdstuk gaat uit van de situatie dat een cliënt een keukentafelgesprek heeft gehad (zie hoofdstuk 2)
waarvan de uitkomst is dat hij/zij in aanmerking komt voor een individuele voorziening. De afspraken over wat de
cliënt zelf kan doen met behulp van zijn/haar netwerk en welke algemene en collectieve voorzieningen kunnen
worden ingezet zijn al gemaakt. Voor het geval het gebiedsgerichte of regionale aanbod dat de gemeenten
hebben gecontracteerd, niet aansluit bij de ondersteuningsvraag van een cliënt, willen we door middel van een
persoonsvolgend budget de mogelijkheid blijven bieden voor het inschakelen van een (individuele) zorgverlener
waar gemeenten geen contract mee hebben afgesloten. Cliënten behouden op deze manier de keuzevrijheid om te
kiezen voor de ondersteuning die ze graag willen.

4.1 Alternatieven voor een persoonsgebonden budget
Persoonsgebonden budget (pgb)
In de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de cliënt de keuzevrijheid tussen ondersteuning
in natura en via een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen
bepaalde regels ondersteuning en zorg zelf in te kopen en te organiseren.
De voordelen van een pgb zijn:
•

•
•
•

•

•

Met een pgb heeft de persoon regie over de ondersteuning. De budgethouder kan invloed uitoefenen op
aspecten zoals door wie, op welke tijdstippen, op welke plaatsen en in welke vorm ondersteuning wordt
geboden.
Het pgb biedt de mogelijkheid om de ondersteuning te laten aansluiten op een speciﬁeke vraag, bijvoorbeeld
als de ondersteuning in natura niet passend is.
Het pgb biedt de mogelijkheid tot afstemming met AWBZ-zorg.
Diverse onderzoeken concluderen dat cliënten meer tevreden zijn over zorg die met een pgb wordt ingekocht
dan over zorg in natura. En dat deze zorg veelal op individueel niveau effectiever is dan zorg in natura, omdat
deze meer vraaggericht en op maat is.
Pgb-tarieven kunnen lager zijn dan tarieven voor zorg in natura als het bedrag alleen voor de feitelijke
ondersteuning wordt ingezet en niet voor overhead en andere niet ‘zorg’ gerelateerde kosten die onderdeel
zijn van de tarieven voor ondersteuning in natura.
Het pgb spreekt een andere arbeidsmarkt aan (zzp-ers, uitkeringsgerechtigden, etc.) dan die van het
aanbod in natura. Dit ondervangt het tekort aan arbeidskrachten in de zorg en leidt tot meer diversiteit op de
arbeidsmarkt. Veel kleine aanbieders ontlenen hun bestaansrecht aan het pgb.

Er kleven echter ook een aantal nadelen aan het persoongebonden budget:
•
•

•

•

Het pgb is een vorm van werkgeverschap. De cliënt moet een administratie bijhouden en verantwoording
aﬂeggen.
Het pgb kan door mensen ook worden gebruikt voor het betalen van ondersteuning door niet-professionele
ondersteuners. Dit kan ondermijnend zijn voor het principe van de ‘civil society’: het principe dat inwoners
elkaar helpen zonder inmenging van de overheid. Wanneer het pgb wordt gebruikt voor het betalen van nietprofessionele ondersteuning, wordt informele ondersteuning omgezet in een individuele voorziening.
De afgelopen jaren zijn er signalen geweest over fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb. Er verdwenen
nogal eens pgb-gelden via tussenpersonen/bemiddelingskantoren of er werden pgb-gelden gedeclareerd
voor zorg die niet werd geleverd of voor meer zorg dan geleverd was.
Als de budgethouder vrij is om te bepalen bij wie de ondersteuning of zorg wordt ingekocht, is het lastiger om
de kwaliteit en effectiviteit te controleren.
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•
•
•

De signaalfunctie is niet automatisch geborgd. Bij ondersteuning en zorg in natura is dit een onderdeel in het
contract tussen de gemeenten en de aanbieders.
De cliënt moet zelf vervanging regelen bij ziekte en vakantie.
Onderzoek4 toont aan dat het pgb een aanzuigende werking heeft op een groep mensen die zonder de
mogelijkheid van het pgb nooit een beroep zou hebben gedaan op de AWBZ. Bijvoorbeeld omdat ze hun
bestaande zorg, die geleverd wordt door een particuliere hulp of een mantelzorger willen voortzetten.

Trekkingsrecht
Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb tegen te gaan is in de AWBZ met ingang van 2013 het
trekkingsrecht ingevoerd. Daarbij krijgen mensen het geld niet meer op de eigen rekening, maar krijgt een
externe partij de opdracht om het pgb te beheren voor haar budgethouders. Een aantal gemeenten is met de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) een pilot gestart voor de dienst “PGB- betaling & verantwoording”. De SVB
verzorgt op basis van een zorgverleningsovereenkomst en declaraties de betalingen aan zorgverleners. Zowel de
gemeente als de budgethouders ontvangen betalingsoverzichten.
Naast het trekkingsrecht (zoals in AWBZ) zijn er nog twee alternatieven van vraaggestuurde ﬁnanciering, namelijk
een persoonsvolgend budget of voucher. Ze bieden, net zoals het trekkingsrecht, deels dezelfde voordelen als een
pgb terwijl ze enkele nadelen ondervangen.
Persoonsvolgend budget (pvb)
Het persoonsvolgend budget (pvb) is een vorm van vraaggestuurde bekostiging die als een middenweg tussen
een pgb en ondersteuning in natura kan worden gezien. Het pvb is een geldbedrag dat is toegekend aan een
cliënt, maar niet aan de cliënt wordt uitgekeerd. De cliënt kan kiezen bij welke zorgverlener hij/zij zijn/haar
budget besteedt. De zorgverlener waar hij/zij voor kiest, wordt uitbetaald door de gemeente. De cliënt is zelf geen
werkgever en hoeft het budget niet zelf te beheren. Het pvb heeft daarom niet het risico van oneigenlijk gebruik
en brengt voor de cliënt minder verantwoordelijkheid en administratie met zich mee. Aandachtspunt is dat er
voldoende aanbod is om uit te kiezen.
Vouchersysteem
Een vouchersysteem werkt met waardebonnen, die periodiek aan de cliënt worden verstrekt en die mogen
worden ingezet om ondersteuning in te kopen. De hulpverleners kunnen de voucher vervolgens bij de gemeente
verzilveren. Hulpverleners die worden uitbetaald met een voucher dienen zich wel bij de gemeente te registreren.
Het vouchersysteem geeft cliënten meer regie over de zorg, maar minder administratieve lasten dan het pgb.

Uitgangspunt 13: Als de Wet maatschappelijk ondersteuning
(Wmo) het toestaat, willen wij de mogelijkheid van vraaggestuurde
financiering (nu: persoonsgebonden budget) behouden, maar wel in
een vorm die fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik tegen gaat.
Op dit moment is onduidelijk wat er in de wetswijziging van de Wmo wordt opgenomen: Blijft het zoals nu is
bepaald in artikel 6 van de Wmo of wordt het een zogenoemde ‘Kan-bepaling’? Nu heeft de cliënt de keuzevrijheid
tussen pgb en ondersteuning in natura. De kan-bepaling houdt in dat gemeenten de beleidsvrijheid hebben of
zij een pgb (of alternatief) willen aanbieden aan inwoners en onder welke voorwaarden. De pgb-lobby is sterk
voor de keuzevrijheid van de cliënt en dus het behoud van het pgb, maar geeft ook de mogelijkheid voor een
persoonsvolgend budget.
Wij hebben de voorkeur voor een persoonsvolgend budget (pvb) of trekkingsrecht. Het vouchersysteem is niet
wenselijk vanwege de administratielast voor zorgaanbieders en gemeenten. Het pvb en het trekkingsrecht
lijken op elkaar. Het verschil is dat de administratie bij trekkingsrecht wordt gedaan door een externe partij
(bijvoorbeeld SVB) en bij een pvb door de gemeente zelf. Belangrijk is om te onderzoeken bij welke vorm de
kwaliteitseisen het beste kunnen worden bewaakt en tegelijkertijd de keuzevrijheid van de cliënt zo veel mogelijk
gewaarborgd blijft. De verantwoording is bij beide mogelijkheden goed geregeld.

4

O.a. de opmars van het pgb, SCP, 2011. Zelf kiezen voor zorg: onderzoek naar keuze en regie bij diverse cliëntgroepen, Research voor beleid,
2011. Afschaffen PGB stuurt mensen terug naar af, Movisie, 2011.
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In de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de tweede kamer d.d. 25 april 2013 staat dat het kabinet voornemens
is om in de Wmo een recht op het pgb onder stringente voorwaarden op te nemen. De verwachting is dat onze
voorkeur voor een persoonvolgend budget of trekkingsrecht past binnen de plannen van het kabinet.

4.2

In natura of een persoonsvolgend budget/trekkingsrecht?

Ondersteuning of zorg in natura
Onder 4.1 zijn de voor- en nadelen van een pgb genoemd. Om een goede afweging te kunnen maken worden
hieronder de voor- en nadelen van ondersteuning of zorg in natura genoemd.
De voordelen van ondersteuning of zorg in natura zijn:
•
•
•
•
•

De cliënt hoeft geen administratie bij te houden en verantwoording af te leggen.
Omdat de gemeente contracten heeft gesloten met zorgverleners, waarin kwaliteitsnormen zijn
vastgelegd, is de cliënt automatisch gegarandeerd van kwalitatief goede zorg.
De cliënt hoeft de ondersteuning en zorg niet zelf te organiseren.
Bij ziekte en vakantie wordt vervanging geregeld.
Gemeenten kunnen op basis van volume scherpe prijs- en kwaliteitsafspraken maken met aanbieders.

De nadelen van ondersteuning of zorg in natura zijn:
•
•
•
•
•

De cliënt kan alleen kiezen uit de door de gemeente geselecteerde aanbieders
De cliënt heeft minder invloed op hoe laat en door wie de hulp wordt geleverd.
De cliënt kan te maken krijgen met wisselende hulpverleners.
De tarieven voor ondersteuning of zorg in natura kunnen hoger zijn dan die van pgb omdat de overhead en
andere niet ‘zorg’ gerelateerde kosten onderdeel zijn van de tarieven voor ondersteuning in natura.
Het contractbeheer kost gemeenten veel tijd.

Uitgangspunt 14: De cliënt kan kiezen tussen ondersteuning en zorg
in natura of via een persoonsvolgend budget/trekkingsrecht.
Met betrekking tot de inzet van een persoonsvolgend budget/trekkingsrecht zijn er twee alternatieven:
a. De cliënt kan kiezen tussen ondersteuning en zorg in natura of via een persoonsvolgend budget/
trekkingsrecht.
b. Ondersteuning of zorg in natura gaat voor op een persoonsvolgend budget/trekkingsrecht.
De keuze tussen a of b is ook weer afhankelijk van de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning
biedt (zie 4.1). Blijft het, zoals nu is bepaald in artikel 6 van de Wmo, dan geldt automatisch keuze a. Als er in de
wet een ‘kan-bepaling’ wordt opgenomen, dan kunnen gemeenten een keuze maken tussen a of b.
Keuze a gaat uit van de maximale keuzevrijheid en regie van de cliënt. Dit past binnen de ontwikkeling van De
Kanteling. Met alternatief b bereiken we dat het volume voor ondersteuning of zorg in natura maximaal is.
Dit is gunstig voor de betaalbaarheid, maar ook voor het streven om het aanbod in natura zo veel mogelijk te
laten aansluiten op de behoeften van de cliënten. Het gaat daarbij vooral om het bieden van de mogelijkheid
dat de persoon zeggenschap heeft over door wie, op welke tijdstippen, op welke plaatsen en in welke vorm
ondersteuning gewenst is. De mate waarin het mogelijk is om in natura te organiseren hangt af van het aantal
personen in de gemeente dat dezelfde behoefte heeft en van de kenmerken van het aanbod in natura in de regio.
Als het gaat om een speciﬁeke ondersteuningsvraag, ligt het meer voor de hand om een persoonsvolgend budget
of trekkingsrecht in te zetten.
Wij vinden de keuzevrijheid en regie van de cliënt zwaarwegend omdat dit het meeste aansluit bij het
gedachtegoed van de Wmo. Onze voorkeur gaat daarom uit naar alternatief a als uitwerkingsrichting.
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4.3

De cliënt moet zelf in staat zijn om de regie te voeren

Uitgangspunt 15: Een voorwaarde voor het zelf organiseren van
de ondersteuning of zorg met een persoonsvolgend budget/
trekkingsrecht is dat de cliënt in staat is om zelf de regie te voeren.
Een persoon kan niet in staat zijn tot regie door bijvoorbeeld cognitieve beperkingen. Maar ook contra-indicaties
kunnen een rol spelen. Het gaat dan om problemen bij het omgaan met een persoonsvolgend budget, zoals bij
schulden en verslaving, als de persoon wilsonbekwaam is of geen inzicht heeft in zijn functionele beperkingen.
Aandachtspunt is dat bij gewijzigde omstandigheden ook opnieuw moet worden beoordeeld of de cliënt nog steeds
in staat is om zelf de regie te voeren.
Als de cliënt zelf niet in staat is tot regie, kan een vertegenwoordiger worden aangewezen om dit namens de
cliënt te doen. Dit mag geen professionele organisatie zijn. Bij de verdere uitwerking zal worden onderzocht of een
vertegenwoordiger altijd een wettelijk vertegenwoordiger moet zijn. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de
werkwijze van werk en inkomen en schuldhulpverlening.

4.4

Persoonsvolgend budget of trekkingsrecht voor alle vormen
van ondersteuning

Pgb in AWBZ
de groei in het gebruik van het pgb heeft het Rijk vanaf 2013 nieuwe pgb-maatregelen genomen, die het gebruik
van het pgb in het kader van de AWBZ moeten inperken. Zo is een beroep op de pgb-regeling alleen mogelijk als
de cliënt van oordeel is dat er geen passende zorg in natura beschikbaar is. De indicatie moet minstens één jaar
geldig zijn, of het CIZ of BJZ heeft vastgesteld dat de cliënt ook na aﬂoop van dat indicatiebesluit is aangewezen op
AWBZ-zorg (langdurige zorg). Voor mensen die alleen een indicatie hebben voor de functie begeleiding geldt een
minimum van 10 uur per week geïndiceerde zorg om in aanmerking te komen voor een pgb.

Uitgangspunt 16: Wij maken bij de inzet van een persoonsvolgend
budget/trekkingsrecht geen onderscheid tussen de verschillende
vormen van ondersteuning of zorg of de duur daarvan.
In het keukentafelgesprek wordt met de cliënt besproken wat het eigen netwerk kan betekenen en of er algemeen
toegankelijke of collectieve voorzieningen kunnen worden ingezet. Als iemand in aanmerking komt voor een
individuele voorziening in de vorm van een pvb/trekkingsrecht, wordt tijdens dit gesprek ook beoordeeld of iemand
in staat is om de regie te voeren. Door deze voorwaarden aan de voorkant goed te regelen is er geen noodzaak om
bij de verstrekking van een pvb/trekkingsrecht onderscheid te maken.

4.5

Mantelzorg en een persoonsvolgend budget of trekkingsrecht

Uitgangspunt 17: Mantelzorg mag in principe niet met een
persoonsvolgend budget/trekkingsrecht worden betaald.
Mantelzorg is informele zorg die door het eigen netwerk wordt geboden en gaat dus voor op individuele
ondersteuning. Wij hanteren daarom het uitgangspunt dat mantelzorg in principe niet mag worden betaald
met een persoonsvolgend budget/trekkingsrecht. Uitzonderingen hierop zijn denkbaar, bijvoorbeeld als de
mantelzorger zijn of haar baan (deels) opzegt om te kunnen zorgen voor een naaste. Het betreft hier altijd
maatwerk. Wanneer er sprake is van dreigende overbelasting van de mantelzorger zijn er in het kader van
mantelzorgbeleid mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen, zoals respijtzorg. Eventueel kan aanvullend
professionele zorg worden ingezet. Ook hier gaat het altijd om maatwerk.
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De uitwerking van dit uitgangspunt is afhankelijk van de mogelijkheden die de aangepaste Wet maatschappelijke
ondersteuning biedt. Het kabinet bezint zich nog op de vraag of gemeenten zelf mogen besluiten of en onder
welke voorwaarden een pgb kan worden verstrekt bij mantelzorg.
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5. Hoe sturen we de transitie en borgen we
de kwaliteit?
5.1 Sturingsprincipe 1: Beleid als basis
De visienotitie is richtinggevend voor de sturing op het transitieproces in de regio. Hierin is vastgesteld welke
doelen we willen bereiken en welke randvoorwaarden we stellen, wat de rol is van de gemeenten en welke
structuur wordt voorgesteld. Een niveau daaronder gaat over de lokale toegangspoort die besluit of de vraag van
de cliënt/bewoner gecompenseerd wordt en welke ondersteuning wordt ingezet. De volgende stap gaat het over
de levering van de ondersteuning zelf: door wie wordt dit gedaan? Als laatste komt de contractering in beeld:
welke prikkels regel je op welke manier in? De keuzes per (sub)domein bepalen uiteindelijk de wijze waarop het
de transitie vorm krijgt.

5.2 Sturingsprincipe 2: Eén Toegangspoort, uitgaande van één
huishouden, één plan
In par. 2.2.2. zijn de uniforme randvoorwaarden aangegeven voor de toegangspoorten in onze regio, waarbij
ruimte blijft voor lokale invulling. De huidige wijkteams en lokale zorgnetwerken in de Regio Nijmegen zijn
verschillend van elkaar, afhankelijk van focus, doelgroep(en), integraliteit, mandaat, taken en expertise. Ook zijn
er verschillen over de aanpak met langdurige of korte(re) interventies, er is sprake van ‘couleur locale’. En dat is,
gezien de speciﬁeke context van het werk, maar goed ook. Bij de verdere ontwikkeling van de toegangspoort en de
werkwijze bij ondersteuning en zorg is deze diversiteit een gegeven. Binnen de regio organiseren we afstemming
en kennisuitwisseling met behulp van een gemeenschappelijke gereedschapskist met een overzicht (van de
kenmerken) van de methodieken en scholingstrajecten die in de diverse gemeenten in de regio Nijmegen worden
gehanteerd. Het regionale coördinatiepunt krijgt hierbij een coördinerende rol en werkt nauw samen met de
onderwijs- en kennisinstituten in onze regio, zoals de HAN, UMC Radboud en de Radbouduniversiteit.

5.3 Sturingsprincipe 3: Toegankelijkheid, Kwaliteit en
Betaalbaarheid
De gemeenten in de Regio Nijmegen kiezen er voor om te werken met een sturingsmodel dat uitgaat van
drie kernthema’s: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Deze criteria zijn, naast de inhoudelijke,
programmatische beleidsdoelen en de organisatie van ondersteuning en zorg van doorslaggevend belang voor de
transitie.
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Zie hier het model van sturing :
5

• Resultaat
- compensatie
- preventie
- eigen kracht benut/versterkt
• Service/klantgerichtheid

kwaliteit

• Beschikbaarheid
• Nabijheid
• Selectie aan de poort
• Keuzevrijheid/inspraak

Toegevoegde waarde
voor burger &
maatschappij

• Tarief
• Volume
• Budgetrisico
betaalbaarheid

toegankelijkheid

Randvoorwaarden voor het systeem
administratieve lasten, informatievoorziening,
continuïteit van zorg, bezwaar en beroep, etc.

Bovenstaand model geeft ons houvast bij de wijze waarop we de transities procesmatig vormgeven. Het past
bij de roep om ondersteuning en zorg slimmer, beter, sneller en goedkoper te organiseren. De nadruk op
beschikbaarheid en nabijheid in combinatie met kwaliteit gericht op het principe van de kanteling maken dit
model geschikt voor de regio Nijmegen.

5.4 Nadere uitwerking van thema kwaliteit
In de Jeugdwet zijn bepalingen opgenomen over kwaliteitsregels voor jeugdhulpaanbieders en gecertiﬁceerde
instellingen (jeugdbescherming). Deze zijn veel uitgebreider dan waar de gemeente tot nu toe mee te maken
had in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (rond opvoed- en opgroeiondersteuning) of de Wet
publieke gezondheid (rond jeugdgezondheidszorg). Dit heeft te maken met de wettelijke verankering van het
professionaliseringstraject in de jeugdzorg en met het feit dat met de GGZ een deel van de gezondheidszorg (met
de kwaliteitswetgeving die daarbij hoort) binnen het nieuwe jeugdstelsel komt.
De regiogemeenten gaan contracten aan met instellingen voor uitvoering van de nieuwe taken. Contractering
vindt plaats nadat is voldaan aan alle toelatingscriteria (van rijksoverheid en de regiogemeenten). Het contract
vervalt als niet (langer) aan de criteria wordt voldaan.
Er zijn een aantal generieke kwaliteitscriteria voor aanbieders en gecertiﬁceerde instellingen, zoals het in bezit
zijn van een verklaring omtrent het gedrag en het hanteren van een meldcode en klachtenregeling. Voor speciﬁeke
beroepsgroepen gelden aanvullende criteria, bijvoorbeeld over registratie in een beroepsregister en tuchtrecht.
De gecertiﬁceerde instellingen, dat wil zeggen de uitvoerders van jeugdbescherming, jeugdreclassering, zullen
bovendien door een landelijk instituut gecertiﬁceerd moeten worden. Ook residentiële jeugdzorg (inclusief
gesloten jeugdzorg), intensieve ambulante jeugdhulp in gedwongen kader en het Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling zal het Rijk naar verwachting in AMvB’s nadere kwaliteitscriteria uitwerken.

5 Bron: KPMG/Plexus

31

Door de VNG wordt een aantal landelijke thema’s omtrent kwaliteit uitgewerkt. Dit zijn inspectie/toezicht,
landelijke richtlijnen voor prestatiemeting, kwaliteitsborging en -criteria, normering beroepsgroepen,
vertrouwenswerk en klachtrecht. We zullen hierbij aansluiten en de uitkomsten van de landelijke werkgroepen
in onze regionale uitwerking meenemen. Ook bezien we welke trajecten op het gebied van kwaliteitsborging we
overnemen van het zorgkantoor. Als dit niet voldoet, zullen we als regiogemeenten aanvullende kwaliteitscriteria
opstellen. We zullen dit doen onder het motto: ‘zo min mogelijk onnodige bureaucratie en verantwoording’.
Een optie kan zijn om alle zorgaanbieders te vragen zich standaard of steekproefsgewijs door cliënten te laten
beoordelen op een aantal dimensies, zoals de bejegening door de zorgprofessional, resultaat en effectiviteit van de
ondersteuning of zorg en de tevredenheid hiermee. We geven ons rekenschap van de kwaliteitsstandaarden voor
de jeugdzorg die branches samen met kinderen, jongeren en (pleeg)ouders hebben opgesteld. Dit zullen we nader
uitwerken.

5.5 Rechtspositie cliënten
De VNG werkt een aantal bepalingen rond klachtrecht en vertrouwenswerk nader uit. Wanneer ondersteuning
of zorg wordt ingezet gebeurt dit op grond van de voorwaarden zoals vastgesteld in de gemeentelijke (Wmo-)
verordening. In par. 2.2.4 is aangegeven dat er diverse mogelijkheden zijn om de rechtsbescherming van cliënten
te borgen bij indicatievrije doorverwijzing naar professionele ondersteuning.
Daarnaast dient iedere instelling een eigen klachtregeling te hebben. Zo beschrijft de nieuwe Jeugdwet waaraan
klachtenbehandeling van de aanbieders en gecertiﬁceerde instellingen moet voldoen. Klachten op het gebied
van vrijheidsbeperkende maatregelen en verlof binnen de gesloten jeugdzorg vallen in een apart regime. Deze
klachten worden behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die de bevoegdheid heeft om besluiten te
vernietigen. Deze klachtenregeling kent een beroepsmogelijkheid bij een beroepscommissie.
De gemeente is er op grond van de nieuwe Jeugdwet voor verantwoordelijk dat jeugdigen en hun ouders een
beroep kunnen doen op een – van de gemeente en zorgaanbieders – onafhankelijke vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon zal de jeugdige of ouder terzijde staan wanneer zich problemen voordoen tussen hen en de
zorgaanbieder. De taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zullen bij verordening door de gemeente
moeten worden uitgewerkt. We zullen dit op basis van het voorwerk van de VNG nader uitwerken.
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6. En nu verder!
6.1

Uitwerking en implementatie

De volgende fase omvat de implementatie en voorbereiding op daadwerkelijke transitiedatum van 1 januari2015.
Er worden expertgroepen ingericht die op deelthema´s zaken verder gaan uitzoeken. In de bijlage vindt u
een overzicht van de uitwerkingsopgaven. Er wordt een start gemaakt met het opzetten van het regionaal
coördinatiepunt. Elke gemeente werkt aan een lokale toegangspoort. De eerste stappen in de contracteringsfase
worden gezet. We maken gebruik van lopende proeftuinen en starten nieuwe proeftuinen op om onze
uitgangspunten te toetsen aan de praktijk. Dat doen we graag in samenwerking met alle belanghebbenden.
U wordt op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt. En tot slot kunt u alles ook
altijd nalezen op de website www.transitieregionijmegen.nl

6.2

Voorbeelden van proeftuinen

We gaan in 2013 en 2014 in proeftuinen, in aansluiting op het experiment Jeugdzorg Dichtbij, ervaring opdoen met
het laten bepalen van de toegang tot de huidige Wmo-voorzieningen, de AWBZ-functies en jeugdzorg door lokale
toegangspoorten, waar nodig ondersteund door de ‘hulplijn’. Deze proeftuinen moeten onder andere antwoord
geven op de volgende vragen:
• Wat kunnen lokale toegangspoorten aan bij het bepalen van de toegang qua breedte en caseload?
• Op welke schaalniveau organiseren we expertteams (hulplijn)?
• Aan welke randvoorwaarden moeten de lokale toegangspoorten voldoen om de toegang tot nieuwe en
bestaande zorgtaken te kunnen bepalen?
• Wat hebben de lokale toegangspoorten nodig om deze taak goed te kunnen vervullen?
• Via de proeftuinen bepalen we voor welke vorm van ondersteuning een formele indicatie (beschikking)
gewenst is.
Daarnaast lopen er op ook op andere terreinen tal van voorbeeldprojecten, waar we lering uit kunnen trekken. In
het regioplatform Jeugdzorg/AWBZ worden ervaringen met proeftuinen uitgewisseld. Hoe dichter we 1 januari
2015 naderen, hoe meer we de proeftuinen gaan stroomlijnen en integreren in het reguliere werk.
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Bijlage 1
Voorlopig overzicht van vervolgopgaven: uitwerking en implementatie
Opgave

Planning

Fasering/ overkoepelend implementatieplan

Eind 2013 begin2014

Integratie Wmo-loketten/-bureaus in lokale toegangspoort

Vanaf najaar 2013

Ontwikkeling integrale lokale toegangspoorten

1 januari 2015 (voorbereiding
vanaf voorjaar 2013)

Indicatievrij werken, incl. rechtsbescherming en positie Bjz

Vanaf najaar 2013

Opzet regionaal coördinatiepunt

1 januari 2015 (voorbereiding
vanaf voorjaar 2013)

0-meting Persoonlijke Verzorging

Juni 013

Opzet hulplijnen/expertteams (schaalniveau, samenstelling, etc.)

1 januari 2015 (voorbereiding
vanaf voorjaar 2013)

Uitwerking opzet jeugdbescherming/jeugdreclassering

Najaar 2013

Uitwerking regionaal pakket: residentiële zorg en pleegzorg

Najaar 2013

Bepalen toegang tot maatschappelijke opvang

Najaar 2013

Keuze voor model van verevening/correctie specialistische (jeugd)zorg

Najaar 2013

Bepalen welke zorg/voorzieningen wel/niet indicatievrij wordt aangeboden

2014

Samenwerking/afspraken tussen lokale toegangspoorten en transferpunten ziekenhuizen

2014

Samenhang met Passend Onderwijs (OOGO)

2014

Organisatie poortwachtersfunctie begeleid werken (arbeidsmatige dagbesteding) i.r.t.
Participatiewet

2014

Samenwerking/afspraken met Veiligheidshuis en OGGZ

2014

Afspraken met huisartsen (OOGO)

2014

Contracteringskader met o.a. keuze tussen subsidiëren en inkoop (aanbesteden), type
bestek /contractmodel en -voorwaarden/juiste prikkels

Begin 2014

Opzet administratie/werkprocessen en ICT (registratie, dossiervorming, etc.)

2014

Inrichting contracteringsorganisatie gekoppeld aan MGR, een andere GR of per individuele Eind 2013/2014
gemeente
(Deel)bestekken gereed

Voorjaar 2014

Opzet kwaliteitstraject en verantwoording

2014

Benoemen kwaliteitscriteria en inrichting uitvoeringsorganisatie voor persoonsvolgende
budgetten en opleggen eigen bijdragen

2014

Vaststelling Wmo-verordening

Uiterlijk oktober 2014
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Bijlage 2 Toelichting bij uitgangspunt 9,
organisatie van zorg
Productgroep

Niveau van organisatie Kenmerken beleid
/ uitvoering

Kenmerken
aanbieders

Voorkeursmodel
(n.a.v. uitgangspunt 9)

1 Dagbesteding

lokaal

In de wijken en
dorpen, integreren
in voorzieningen
(bijv. kinderopvang,
wijkcentra),
zoveel mogelijk
arbeidsmatige
dagbesteding, zoveel
mogelijk collectief
en combi met
individueel, stimuleren
vrijwilligersinitiatieven

Veel aanbieders,
ruimte kleine
aanbieders

Samenwerking
gebiedsgericht

2 Individuele
begeleiding

lokaal

Gebiedsgebonden
teams ambulante
begeleiding en
ambulante zorg
voor jeugd (combi
pg 4), stimuleren
vrijwilligersinitiatieven,
vermindering aantal
hulpverleners per
huishouden

Veel aanbieders,
ruimte kleine
aanbieders

Samenwerking
gebiedsgericht

3 Kortdurend verblijf
en respijtzorg

deels lokaal, deels
regionaal

Stimuleren
vrijwilligersinitiatieven

Enkele grote
aanbieders, landelijke
aanbieders actief

Samenwerking op
‘grotere’ schaal

4 Ambulante hulp,
individueel en groep
(extramuraal)

lokaal

Gebiedsgebonden
teams ambulante
begeleiding en
ambulante zorg voor
jeugd (combi pg 2),
vermindering aantal
hulpverleners per
huishouden,

Samenwerking
Enkele grote
gebiedsgericht
aanbieders en veel
kleine aanbieders (m.n.
Jeugd-GGz), ruimte
kleine aanbieders (o.a.
Jeugd-GGz)

5 Residentiële hulp
(intramuraal)

regionaal

Afbouw van res. hulp
(voorkomen instroom),
combi van de sectoren
Jeugdzorg(-plus),
Jeugd-GGz, JeugdLVG en MO-Jeugd,
spec. expertise in reg.
coördinatiepunt

Enkele grote
aanbieders, inﬂexibel
(vastgoed), landelijke
aanbieders actief,
langdurige relatie
(continuïteit)

Samenwerking
regionaal

6 Justitiële taken
(jeugdbesch, jeugdrecl,
kindermishandeling)

regionaal

Vermindering aantal
hulpverleners per
huishouden, spec.
expertise in reg.
coördinatiepunt

klein aantal
gecertiﬁceerde
aanbieders, landelijke
aanbieders actief,
inﬂexibel (starre
wetgeving)

Losse contracten
mogelijk (regionaal)

7 Pleegzorg

regionaal

Spec. expertise in
reg. coördinatiepunt,
langdurige zorg

Eén aanbieder,
langdurige relatie
(continuïteit),
wisselwerking
residentieel en
ambulant

Samenwerking
regionaal

8 Observatie en
diagnostiek

deels lokaal, deels
regionaal

Versnippering,
vele specialismen,
stimuleren
samenwerking, combi
met onderwijs

Relatief veel
aanbieders actief
(groot en klein),
landelijke aanbieders
actief

Samenwerking op
‘grotere’ schaal
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Productgroep

Niveau van organisatie Kenmerken beleid
/ uitvoering

Kenmerken
aanbieders

Voorkeursmodel
(n.a.v. uitgangspunt 9)

9 Inloop

deels lokaal, deels
regionaal

Versnippering

Integreren in pg 1
t/m 4

Samenwerking
gebieds-gericht (en
deels regionaal)

10 Vervoer

deels lokaal, deels
regionaal

Stimuleren
vrijwilligersinitiatieven,
combi’s maken

Concurrentie

Losse contracten
mogelijk (inkoop)

11 Persoonlijke
verzorging

lokaal

volgt

volgt

volgt
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Bijlage 3 Verklarende woordenlijst
AMK

Advies- & Meldpunt Kindermishandeling

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: wettelijke verzekering voor langdurige en
onverzekerbare niet-geneeskundige zorg.

Begeleiding (AWBZ)

Het geven van (beroepsmatige) ondersteuning op het terrein van structuur, dagritme en
praktische hulp bij taken, zoals huishouden en administratie, gericht op het bevorderen,
behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een ernstig regieverlies
of een ernstig invaliderende aandoening of beperking.

Bemoeizorg

Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan cliënten met (vaak) complexe
problematiek die zelf niet om hulp vragen of zorg mijden.

Bestek

Een nauwkeurige omschrijving van een uit te voeren werk en van de voorwaarden
waaronder dit moet worden uitgevoerd.

BJZ

Bureau Jeugdzorg: Centrale ingang voor provinciaal geïndiceerde jeugdzorg, de jeugdggz en de jeugd-lvg. Bureau Jeugdzorg voert daarnaast de jeugdbescherming en
jeugdreclassering uit en omvat het AMK en de kindertelefoon.

CAK

Centraal Administratie Kantoor. Het CAK heeft drie hoofdtaken:
-1. Het vaststellen, opleggen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen
voor geleverde zorg (AWBZ en Wmo).
-2. Het bepalen en uitbetalen van een compensatie van het eigen risico (Cer) of een
tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap (Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).
-3. De ﬁnanciering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen.

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg: Landelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de
indicatiestelling (vaststelling recht op zorg) voor alle zorg die betaald wordt uit de AWBZ.

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin: Centrum voor informatie, advies, hulp en ondersteuning
voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de
gezondheid van hun kind.

Dagbesteding (AWBZ)

•
•
•
•
•

Ofwel begeleiding groep (BGG), bestaat onder andere uit:
niet-arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie);
vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en
leveren van diensten zonder productie eisen)
niet-vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en
leveren van diensten met beperkte productie eisen) en
toeleiding tot arbeid.

Eerstelijnszorg

Alle zorg die direct toegankelijk is voor de cliënt, zoals huisartsen en maatschappelijk
werk.

Experiment Jeugdzorg Dichtbij

Het Experiment Jeugdzorg Dichtbij maakt het mogelijk om ambulante hulp in te zetten
zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg. De aanmelding van gezinnen gebeurt door
professionals in het voorliggend veld: centra voor jeugd en gezin, zorgadviesteams en
zorgnetwerken.

Extramurale zorg

Zorg die beschikbaar is voor mensen die zelfstandig thuis wonen.

Gemeenschappelijke Regeling

Een samenwerkingsverband tussen overheidslichamen, dat op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen is opgericht, ter behartiging van een of meer bepaalde
belangen van die gemeenten.

Indicatie

Besluit waarin staat of iemand recht heeft op zorg. Wanneer dat het geval is, staat ook
vermeld hoeveel zorg deze persoon krijgt en voor welke periode. De indicatiestelling
bestaat in hoofdlijnen uit drie stappen: de aanvraag, een onderzoek en een
indicatiebesluit.

Inloop

Laagdrempelige voorzieningen die dagopvang bieden aan bijvoorbeeld daklozen,
ouderen, junks en mensen met een psychiatrische achtergrond.

Intramurale zorg

Ofwel residentiële zorg: Zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur
in een instelling verblijven, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Jeugdbescherming

De jeugdbescherming voert door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit ter
bescherming van kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd.
De kinderbeschermingsmaatregelen zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het
opleggen daarvan betekent dat wordt ingegrepen in het privéleven van jeugdigen en
diens ouders. Dit ingrijpen dient te zijn gericht op het wegnemen van de dreiging en met
waarborgen omkleed te zijn.
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Jeugdreclassering

De jeugdreclassering voert strafrechtelijke beslissingen uit in de vorm van toezicht
en begeleiding. Het doel van begeleiding door de jeugdreclassering is het voorkomen
van recidive en/of het realiseren van een gedragsverandering bij de betrokken jongere,
teneinde participatie en integratie van de jongere in de samenleving te bevorderen.

De Kanteling

De Kanteling is erop gericht om gemeenten te ondersteunen bij de invulling van de
compensatieplicht in de Wmo. Centraal staat de omslag van claim- en aanbodgericht
werken naar vraag- en resultaatgericht werken. Met als centrale doelstelling het
stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. Het vraag- en
resultaatgericht werken krijgt vorm in het keukentafelgesprek.

LVG

Licht verstandelijk gehandicapt

Keukentafelgesprek

Een gesprek bij mensen thuis om te onderzoeken wat de problemen van iemand zijn op
het gebied van zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en om samen een
oplossing daarvoor te zoeken.

Kortdurend verblijf (AWBZ)

Bij kortdurend verblijf (KVB) logeert iemand maximaal drie etmalen per week in een
AWBZ-instelling. Het moet gaan om inwoners die permanent toezicht nodig hebben.
Verder moet er sprake zijn van een noodzaak tot ontlasting van de mantelzorger die
permanent toezicht houdt. Voorbeelden van KVB zijn logeerhuizen voor kinderen met een
verstandelijke beperking.

Maatschappelijke Opvang

Het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die
door een of meer problemen, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten en
niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

MBZ

Meldpunt Bijzondere Zorg: Het MBZ pakt alleen die meldingen op waar actieve
toeleiding naar reguliere zorg noodzakelijk is vanwege overlast of huiselijk geweld
gecombineerd met zorgmijdend gedrag. Het gaat dan om cliënten met meervoudige,
complexe en risicovolle problemen, die vier of meer leefgebieden bestrijken en bij wie
een hulpvraag ontbreekt. Het MBZ legt daarbij de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Nuldelijns ondersteuning en zorg

De ondersteuning en zorg die in de samenleving aan elkaar wordt gegeven bijvoorbeeld
door familie, kennissen, mantelzorgers en vrijwilligers.

Participatiewet

Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Toch kunnen mensen
met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke
beperking vaak maar moeilijk werk krijgen. Het kabinet neemt daarom maatregelen
om deze mensen vooruit te helpen en wil zoveel mogelijk mensen laten participeren.
Deze staan in de Participatiewet die per 1 januari 2014 in moet gaan. In deze wet voegt
het kabinet de Wet Werk en Bijstand (WBB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en
een deel van de Wajong samen. De Participatiewet vervangt de eerder voorgestelde Wet
Werken naar Vermogen (WWNV).

Passend Onderwijs

Er moet een betere afstemming komen tussen ondersteuning in het onderwijs en de
overige jeugd(zorg)taken. Zorg en ondersteuning van leerlingen moeten dichter bij de
school beschikbaar komen en bij voorkeur in de klas worden ingezet. De Wet Passend
Onderwijs geeft het onderwijs de opdracht maatwerk te bieden aan leerlingen en hen op
school de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Persoonlijke verzorging (AWBZ)

Het ondersteunen bij of het overnemen van lichaamsgebonden zorg, zoals wassen,
aankleden, hulp bij eten en drinken of bij toiletgebruik.

Pgb

Persoonsgebonden budget: een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen bepaalde
regels ondersteuning en zorg zelf in te kopen en te organiseren.

Pleegzorg

Vorm van jeugdzorg waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en
waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een instelling
voor pleegzorg.

PO

Primair Onderwijs

Pvb

Persoonsvolgend budget: Een geldbedrag dat is toegekend aan een cliënt, maar niet aan
de cliënt wordt uitgekeerd. De cliënt kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij zijn budget
besteedt. De aanbieder waar hij voor kiest wordt uitbetaald door de gemeente.

Raad voor de kinderbescherming

De raad voor de kinderbescherming is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid
en Justitie. De raad doet onderzoek naar de noodzaak tot het treffen van een
kinderbeschermingsmaatregel en adviseert de kinderrechter hierover. Ook onderzoekt
en adviseert de raad bij jeugdstrafzaken, adoptie- en scheidingszaken.

Regionaal werkbedrijf

Het regionale werkbedrijf is er om mensen naar regulier werk te bemiddelen, waar
nodig met ondersteuning. Het Werkbedrijf richt zich daarnaast op de dienstverlening
naar werkgevers in de regio.

Regio Nijmegen

Samenwerkende gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Millingen aan de Rijn,
Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, Ubbergen
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Residentiële zorg

Ofwel intramurale zorg: Zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur
in een instelling verblijven, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Respijtzorg

Het tijdelijk overnemen van de totale zorg door beroepskrachten of vrijwilligers, ter
ontlasting van de mantelzorger.

SHG

Steunpunt Huiselijk Geweld

Sociale netwerkstrategieën

Een methode voor het systematisch betrekken van de familie en het sociaal netwerk bij
de hulpvraag van de cliënt. Doel van sociale netwerkstrategieën is dat de cliënt, samen
met zijn familie en netwerk oplossingen zoekt voor zijn problemen.

Toegangspoort

•
•
•

Transferpunt

Het transferpunt houdt zich bezig met het regelen van ondersteuning en zorg na ontslag
uit het ziekenhuis. Het bemiddelt in de zorg die nodig is en is een schakel tussen diverse
instanties, met als doel om de overgang van het ziekenhuis naar huis of een andere
instelling zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Trekkingsrecht

Een geldbedrag wordt toegekend aan een cliënt, maar niet aan de cliënt uitgekeerd. De
cliënt kan kiezen bij welke zorgaanbieder hij zijn budget besteedt. Een externe partij
krijgt de opdracht om het pgb te beheren voor de budgethouders.

Tweedelijnszorg

Tweedelijnszorg is specialistische zorg waarvoor een verwijzing nodig is.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis is een intensieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, politie,
justitiële en zorginstellingen voor die situaties die niet op een reguliere manier kunnen
worden opgelost. Het Veiligheidshuis omvat 3 ketens: jeugd, huiselijk geweld en nazorg
van ex-gedetineerde veelplegers.

Verwijsindex Risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal systeem waarin
hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo
weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega’s. Ze kunnen dan
overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening.

Vindplaats

Plaats waar mensen met een ondersteuningsvraag te vinden zijn en waar dus problemen
kunnen worden gesignaleerd, zoals school, kinderopvang en huisarts.

VO

Voortgezet Onderwijs

Vouchersysteem

Een vouchersysteem werkt met waardebonnen, die periodiek aan de cliënt worden
verstrekt en die mogen worden ingezet om ondersteuning in te kopen. De hulpverleners
kunnen de voucher vervolgens bij de gemeente verzilveren.

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten:
Het doel is om jonggehandicapten hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald
werk.

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (voorheen WAO)
De WIA is gericht op ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en reïntegratie. Het
doel van de WIA is om meer arbeidsongeschikten aan het werk krijgen.

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het doel van deze wet is het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie van alle burgers, jong en oud, met of zonder beperkingen

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening
De WSW regelt de verplichting van gemeenten om mensen, die vanwege hun
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet aan werk kunnen komen, de
mogelijkheid te bieden onder aangepaste omstandigheden te werken.

WW

Werkloosheidswet
De WW regelt de verzekering van werknemers tegen ﬁnanciële gevolgen van
werkloosheid.

Wwb

Wet werk en bijstand
De Wwb regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de ondersteuning bij
arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand.

ZAT

Zorg AdviesTeam

Zorg in natura

De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen.

Een team van eerstelijnsmedewerkers dat verantwoordelijk is voor:
De vraagverheldering in het keukentafelgesprek
De toeleiding naar ondersteuning en zorg door middel van een integrale aanpak
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Consultatieverslag
Reacties van de instellingen op de Concept beleidsnota “Kracht door
verbinding”

De samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen:
Druten, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,
Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar.

Juli 2013

1

Inleiding
De concept Beleidsnota “Kracht door verbinding” De ontwikkelopgaven voor de transitie van Jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt, is ter
consultatie voorgelegd aan cliëntorganisaties en instellingen. In twee bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met de maatschappelijke
partijen: op 22 mei 2013 met cliënten en cliëntorganisaties en op 27 mei 2013 met instellingen.
Daarnaast hebben we gelegenheid gegeven om schriftelijk te reageren op de concept-beleidsnota. Tenslotte heeft op 5 juni 2013 een regionale
raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden over de concept-beleidsnota.
Naar aanleiding van de consultatie hebben we in de definitieve beleidsnota meer aandacht besteed aan de relatie tussen welzijn en zorg.
Daarnaast zijn de passages over het persoonsvolgend budget verhelderd en hebben we meer eenduidigheid in de terminologie
aangebracht. Er zijn veel aandachtspunten genoemd voor de verdere uitwerking van het basismodel. De meeste opmerkingen zullen we
dan ook betrekken bij het vervolgtraject.
In dit consultatieverslag vindt u alle inbreng vanuit de instellingen die ons op de consultatiebijeenkomst en schriftelijk hebben bereikt.

2

Advies/opmerking

Reactie

Beleidsnota
aangepast?

Welzijn / preventie
De positie van welzijn komt niet voldoende naar voren. Ook de
onderwerpen preventie en de Kanteling worden gemist in de
nota.
Nadruk zou meer moeten liggen op het principe: preventie
voor curatie.
Veel mensen vragen om zorg terwijl ze iets anders nodig
hebben. Ga met mensen in gesprek i.p.v. in indicaties en
etiketten te denken

In elke gemeente gebeurt er veel op het gebied van welzijn en
gezondheidspreventie. Het is de intentie om de nieuwe
zorgtaken te verbinden aan en waar mogelijk te integreren in
deze voorzieningen en activiteiten. We zullen hier in de
definitieve nota meer aandacht aan geven.
Deze opmerking zien we als een ondersteuning van de nieuwe
werkwijze in de vorm van het zgn. keukentafelgesprek.

In de nota is het
belang van de
relatie tussen
welzijn en zorg
sterker benadrukt.
Nee

Hierover moeten in de uitwerking afspraken worden gemaakt.
In de praktijk wordt de samenwerking/korte lijn tussen de lokale
teams en vindplaatsen vergemakkelijkt, omdat de lokale teams
present zijn in de wijk.
Dit is onderdeel van de gebiedsgerichte Wmo-aanpak, die per
gemeente varieert.
Dit is nadrukkelijk de bedoeling door het primaat bij de lokale
teams te laten en door in de contractering van zorgaanbieders
voorwaarden op te nemen over afschaling/uitstroom.

Uitwerking

Hiertoe willen we vanuit de lokale teams/ toegangspoorten m.n.
nauw samenwerken met huisartsen, zoals ook in de nota is
aangegeven.
Ook zingeving kan afhankelijk van wat cliënten aangeven,
onderwerp van gesprek zijn aan de keukentafel of onderdeel
uitmaken van het arrangement of begeleidingsplan.
Voor dit moment voor kennisgeving aangenomen.

Uitwerking/
uitvoering

Tijdig signaleren: hoe ga je de vindplaatsen informeren,
bijvoorbeeld over wanneer ze door moeten verwijzen naar het
SWT?
Zowel op lokaal als regionaal niveau problemen voorkomen
door het op gang brengen van burgerkracht (opbouwwerk 2.0)
Niet alleen zorg opschalen, maar ook weer tijdig en op een
zorgvuldige manier zorg afschalen. Kijk ook hoe je mensen
weer uit zorg kunt krijgen, maak ook daar zorgarrangementen
voor.
Verbind care en cure

Aandacht gevraagd voor zingevings- en levensvragen, is voor
iedere mens nog steeds aan de orde en is in de transities
onderbelicht.
Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) in Nijmegen
brengt aandacht voor levensvragen en zingeving in praktijk,
een vrijwilligersproject dat geheel past binnen het Wmodenken. Kan ook buiten Nijmegen van waarde zijn.

Nota aangepast
Uitwerking

Uitwerking/
uitvoering
Nee

3

Advies/opmerking

Reactie

Een van die positieve uitgangspunten in de nota is dat er
stroomlijning komt in de zorg. De uitdaging is dat de nieuwe
regisseur zowel slank blijft als echt functioneert.
Lokale toegangspoort
Hoe gaat de toegangspoort er uit zien? Wie komen er in de
wijkteams: generalisten of specialisten en welke partners? Ook
de wijkverpleegkundige? Een goede balans is belangrijk, bijv.
om in de toegangspoort voldoende kennis over bijvoorbeeld
autisme te hebben. Anders loop je het gevaar dat signalen niet
herkend worden. Aan de ene kant is er maatwerk nodig, maar
aan de andere kant is het voor instellingen en bewoners
praktisch als er toch sprake is van enige uniformiteit tussen de
lokale teams.
Is er straks voldoende expertise aanwezig in de lokale
toegangspoort om mensen die specialistische zorg hebben
tijdig van deze zorg te voorzien?

Dit streven kunnen wij van harte ondersteunen. Het is een
uitdaging om de nieuwe structuur zo eenvoudig en helder
mogelijk te maken.

Hoe wordt bijv. specialistische kennis over kwetsbare kinderen
en hun gezinnen betrokken bij de lokale toegangspoorten?
Vindt signalering vroeg genoeg plaats? Is de hulplijn met
experts daar voldoende voor?
De plaats en werkwijze van het regionale coördinatiepunt is
niet duidelijk. Is dit een triagefunctie voor intensievere ondersteuning? Wordt het een soort bureau jeugdzorg nieuwe
stijl?En welke rol krijgt dit coördinatiepunt voor
crisishulpverlening?

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Dit varieert per gemeente, maar het gaat om generalistische
functies, zoals maatschappelijk werkers, opbouwwerkers,
wijkverpleegkundigen of MEE-consulenten. Over het algemeen
brengt ieder teamlid wel een bepaald specialisme of
aandachtsgebied in, zodat er voldoende deskundigheid in het
team aanwezig is en gedeeld kan worden om in te spelen op
de problematiek in een gebied.

Nee

Enerzijds worden lokale teams die de toegangspoorten gaan
bemensen divers samengesteld om te zorgen dat er voldoende
deskundigheid is in het lokale team. Anderzijds willen we
specialistische “hulplijnen” organiseren waar de lokale teams
snel mee kunnen schakelen indien nodig.
We willen de hulplijn, waarin de specialistische expertise zit, zo
dichtbij mogelijk organiseren, zodat deze expertise snel en
adequaat ingezet kan worden. Deze professionals kunnen, op
afroep, bijvoorbeeld scholen en huisartsen bijstaan.
Het regionaal coördinatiepunt is geen trechter, maar een
hulplijn. Het mandaat voor inzetten van zorg ligt bij de lokale
toegangspoort. De lokale toegangspoort is in feite pluriform en
bestaat uit het lokale team, de huisarts en het
schoolondersteuningsteam, die alledrie kunnen verwijzen naar
zorg. Onderlinge afstemming is van belang.
Onze ambitie is om crisishulpverlening op een bovenregionaal
niveau te organiseren. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of
het RCP hierin een rol speelt. Het zou ook zo kunnen zijn dat

Uitwerking

Uitwerking

4

Advies/opmerking

Het is onze zorg dat in de samenstelling van de Wijkteams
onvoldoende rekening wordt gehouden met de expertise die
nodig is voor het maken van de uitermate complexe
afwegingen die samengaan met de indicatiestelling.
De samenstelling van het sociale wijkteam voor wat betreft de
afspiegeling van het huidige aanbod van hulpverlening baart
tot zorgen. Indien de Wijkteams uitsluitend voortkomen uit de
grote GGZ instellingen dan is er kans op
belangenverstrengeling. Oplossing: de Wijkteams zo
samenstellen dat deze een representatieve afspiegeling
vormen van het hulpverleningsaanbod en een
monitoringssysteem instellen dat registreert hoe
doorverwijzingen verlopen.
Het principe 'een huishouden, een plan' kan leiden tot een
toenemende zorgconsumptie. Alle levensgebieden komen
immers op tafel. De transitie hoeft niet te betekenen dat alles
op de schop moet. Er zijn lokaal en regionaal uitstekende
samenwerkingsverbanden. Wij pleiten voor twee aanvliegoutes: via het Wijkteam en via de huisarts. De huisarts wordt
hierin ondersteund door een kring van vrijgevestigden. De
vrees dat het behouden van de route via de huisarts leidt tot
onnodig oplopen van zorgkosten is verklaarbaar, maar blijkt uit
gegevens verzameld door het Zorgkantoor en verzekeraar VGZ
onterecht.
Het hebben van één loket brengt ook risico’s met zich mee.
Wanneer een indicatie niet naar wens is of zal worden
afgewezen, is er geen enkele gelegenheid meer om andere
wegen te bewandelen. Nee betekent in dit geval ook echt nee.

Reactie
de crisishulp wordt vormgegeven via een afsprakenset met een
aantal instellingen.
Hiertoe hebben we in de beleidsnota de hulplijnen met
expertise benoemd die door de wijkteams (tijdig) ingeschakeld
dienen te worden daar waar nodig. Daarnaast streven we naar
nauwe samenwerking met huisartsen.
In de lokale (wijkteams) zitten in principe generalisten met
specifieke aandachtsgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van
verstandelijke beperkingen (MEE) of GGZ-problematiek
(POH’ers). In beginsel zitten er geen (grote) zorgaanbieders in
de lokale toegangspoorten/teams.
We willen het aantal doorverwijzingen per lokaal team gaan
monitoren.
Dit risico is aanwezig als er niet gestuurd wordt op minder
hulpverleners. Tot nu toe werd, zeker bij
multiprobleemhuishoudens, vaak voor een nieuwe vraag op
een ander leefgebied extra (andere) hulp ingeschakeld. In de
voorgestane gebiedsgerichte aanpak zal ook altijd eerst
gekeken of het met minder hulpverleners kan door
generalistischer te werken. Het is de bedoeling dat de lokale
(wijk)teams nauw gaan samen werken met huisartsen,
ondersteund door hulplijnen met experts die geconsulteerd
kunnen worden. De precieze samenstelling van de hulplijnen
wordt in de vervolgfase bepaald.
Als er geen overeenstemming is tussen de cliënt en de
medewerker van de toegangspoort, moet er altijd een
mogelijkheid zijn voor een vorm van second opinion. Zoals in
de beleidsnota aangegeven is, zijn hiervoor verschillende
mogelijkheden (mediation, klachtencommissie, second opinion,
etc), waaruit we nog een keuze moeten maken
.

Beleidsnota
aangepast?

Uitwerking

Uitwerking

Uitwerking

Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

Capaciteit voor diagnostiek moet direct in de toegangspoort
beschikbaar zijn.

In sommige gevallen zal dat zo zijn, maar over het algemeen
zal voor het testen en diagnosticeren van mensen de hulplijn
worden ingeschakeld.
Dit is inderdaad van belang. Dit betekent dat de lokale teams
een goede antenne moeten hebben en korte lijnen moet
hebben met de hulplijnen die de consultatiefunctie vervullen.

Pleidooi om straks veel gebruik te maken van de
consultatiefunctie om de inzet van zware zorg te voorkomen
omdat je in het begin niet de juiste zorg hebt ingezet en de
problemen erger zijn geworden.
Generalisten in de toegangspoort moeten systemisch denken:
een verslaafde vader heeft gevolgen voor het kind.
Zorg voor een integrale en vraaggerichte benadering,
bijvoorbeeld door woning-bouworganisaties of UWV in het
netwerk/team zitting te laten nemen.
Voorkom dat je een instituut wordt, bouw een netwerk op.
Een multidisciplinair team moet je niet alleen voor multiproblem
gezinnen maken, maar voor een bredere groep.

Soms betekent het ook dat je niet moet beginnen met een
breed keukentafel-gesprek, maar juist veel eerder op moet
schalen als de zorgbehoefte duidelijk is (bijvoorbeeld als
duidelijk is dat mensen ziek zijn en snel hulp nodig hebben).
Dan is dan niet wenselijk om eerst in het netwerk op zoek te
gaan naar een oplossing, waardoor mogelijk de situatie
verergert. Dus: maatwerk leveren en indien nodig in het begin
intensieve zorg inzetten en dan afschalen. Afbouw van
(professionele) zorg moet altijd het streven zijn.

Gezinsgericht werken (1 gezin – 1 plan) is één van de redenen
om met integrale lokale teams/toegangspoorten te (gaan)
werken.
De samenstelling van de lokale teams en netwerken zal
variëren per gebied, afhankelijk van het profiel van het dorp of
de wijk.
We moeten er inderdaad voor waken, dat er niet een nieuwe
complexe structuur met schotten ontstaat.
Op dit moment functioneren in de regio-gemeenten reeds
casusoverleggen voor multiprobleemhuishoudens (lokale
zorgnetwerken, regieteams). De lokale toegangspoorten/teams
zijn juist bedoeld voor de mensen met meervoudige vragen die
niet onder de multiprobleemcategorie vallen.
We moeten ‘gewoon doen wat nodig is’ en ons gezond
verstand blijven gebruiken. Afhankelijk van de situatie kan het
zeker voorkomen dat er snel zorg ingezet moet worden als de
situatie daar om vraagt, en dat er eventueel in tweede instantie
bredere gekeken wordt.

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Uitwerking/
uitvoering

Nee

Uitwerking

Uitwerking
Nee

Nee
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Advies/opmerking

Reactie

De wens om specialistische zorg zo lang mogelijk buiten de
deur te houden kan op gespannen voet staan met de
wetenschap dat juist vroegtijdig, preventief ingrijpen veel leed
en veel kosten bespaart.
Voor landelijke voorzieningen is nog niet duidelijk hoe zij straks
hun cliënten krijgen aangeleverd. Hetzelfde geldt voor bovenregionale aanbieders. Zij zoeken naar aanknopingspunten voor
lokale samen-werking en zouden hier graag bij geholpen
worden als het gaat om de wensen en eisen van de gemeente
in de situatie vanaf 1 januari 2015.

We willen de hulplijn, waarin de specialistische expertise zit, zo
dichtbij mogelijk organiseren, zodat deze expertise snel en
adequaat ingezet kan worden.

Is de manier die nu bedacht is ook geschikt voor bijzondere
doelgroepen zoals GGZ-klanten, licht dementerende ouderen,
cliënten NAH die zelf niet om hulp vragen en ook niet naar de
huisarts gaan?

Hiertoe is het belangrijk dat de lokale teams nauw
samenwerken met ‘vindplaatsen’ van de diverse groepen, zoals
naast huisartsen, bijv. ook revalidatie-centra en
woningcorporaties die via huismeesters kunnen signaleren dat
het niet goed gaat met een huurder. Ook is het van belang dat
de lokale teams bekend zijn, zodat ook familie en buren
signalen door kunnen geven.
Hierin voorzien de reeds bestaande lokale zorgnetwerken en
regieteams (Nijmegen) die onderdeel uit gaan maken van de
lokale toegangspoorten.
SWON participeert in Nijmegen in de Sociale Wijkteams

Uitwerking/
uitvoering

Dit is afhankelijk van de lokale situatie per gemeente, maar
over het algemeen worden geen extra/nieuwe netwerken
gecreëerd, maar worden netwerken samengevoegd die de
bestaande indicatieorganen (CIZ, Bureau Jeugdzorg)
overbodig maken.

Uitwerking

De professional in de toegangspoort moet ook drang/ dwang
kunnen inzetten.
Voor het uitwerken van de lokale toegangspoorten zou de
SWON graag worden betrokken. Uit het verleden zijn er
elementen te benoemen die bruikbaar zijn voor deze
toegangspoorten.
We moeten vooral benutten wat er al is. Lokaal lopen er al veel
dingen heel goed. Dus alleen veranderen, toevoegen wat we
missen

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Het ministerie van VWS is in overleg met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) over centrale
inkoopvoorwaarden voor cliëntgroepen met een specifieke
zorgvraag die weinig voorkomt.

Nee

Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

Het is belangrijk dat er een goede samenwerking bestaat
tussen de lokale toegangspoort en de organisaties die de
‘integratie’ in de maatschappij zal vervullen.

De inclusieve samenleving is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de lokale teams en alle andere
maatschappelijke partners op het gebied van zorg, welzijn,
sport, cultuur, onderwijs en arbeid. Wij verwachten dat de
gebiedsgerichte werkwijze de samenwerking tussen deze
partijen zal vergemakkelijken en daarmee de integratie ten
goede zal komen. De gemeenten zullen in de gebiedsgerichte
bestekken ook gaan sturen op integratie.
Daar waar het gebiedsgerichte ondersteuningsaanbod niet
voldoet aan de wensen van een cliënt, is er de mogelijkheid om
gebruik te maken van het persoonsvolgende budget. Het lokale
(wijk)team blijft in dat geval wel de functie van de lokale
toegangspoort vervullen, maar als er (langdurige)
ondersteuning nodig blijkt, kan men ten allen tijde kiezen voor
een pvb.
Er zijn 2 mogelijkheden: het aanbod van vrijgevestigde
specialisten opnemen in het gebiedsgerichte aanbod of gebruik
maken van het pvb. In de uitwerkingsfase gaan we met de
betrokken partijen in gesprek over de totstandkoming en de
bijbehorende inkoopconstructie voor de gebiedsgerichte
pakketten van zorg & welzijn.

Alles moet lokaal geregeld, maar hoe om te gaan met mensen
die juist niet in de eigen wijk geholpen willen worden?
Oplossing: laat mensen keuzevrijheid houden om voor een
bepaald Wijkteam, de huisarts of regionaal werkende specialist
of centrum te kiezen.

Is er keuzemogelijkheid voor mensen, zeker als het om
specialistische hulp (o.a. geestelijke gezondheidszorg voor
kinderen, somatische zorg) gaat? In de loop der jaren zijn er
samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij bijvoorbeeld
huisartsen heel duidelijk voor een vrijgevestigde specialist kiest
en een lange weg langs de eerste lijn overslaat. Het is ons
advies deze lijnen te respecteren en aldus bij te dragen aan
lagere zorgkosten.
Keukentafelgesprek
Het uitgangspunt moet de cliënt zijn: Wat heeft deze cliënt
nodig? Is er genoeg ruimte voor de professionals om straks
echt het contact aan te gaan en de mensen te helpen? De
persoon die het gesprek voert moet wel handelingsruimte
hebben.

Dit is zeker de insteek.

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Nee

Uitwerking

Nee
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Advies/opmerking

Reactie

Blijf wel oog houden voor wat bij de klant past! Laat de klant
meepraten als het om kwaliteit van de ondersteuning gaat.

In beginsel bepaalt de klant (en zijn netwerk) de inhoud van het
persoonlijke plan en het verloop van de ondersteuning.
Daarnaast zullen wij in de contractering afspraken maken over
kwaliteitstoetsing en het meten van klanttevredenheid.
Hiertoe zal iedere gemeente trainings-programma’s t.b.v.
deskundigheidsbevordering opzetten, gecoördineerd door het
regionale coördinatiepunt.

Gemeenten moeten investeren in kwaliteit aan de voorkant in
allround medewerkers. Dat betekent ook dat de tijd moet
worden gegund aan cliënt en professionals om met elkaar tot
een oplossing te komen/ aan elkaar te wennen, bijv. in
jeugdzorg tussen professional en ouder + kind.
Wie zit er aan de keukentafel?Is dat de ambtenaar? Een
professional? Wie bepaalt wie de casus regie voert over een
gezin?

De professional zal altijd eigen aanbod voorrang geven. Hoe
voorkom je dat? Vraag om onafhankelijke mensen in de
toegangspoort

Hoe krijgen cliënten die al voorbij de fase van de keukentafel
zijn, straks extra zorg wanneer dit nodig is? Hoe kun je dit
inschakelen? Moet je dan ook weer terug naar de keukentafel?
Of kan de zorgaanbieder die al met het cliëntsysteem bezig is,
deze zorg zelf inschakelen?
Casemanagement goed uitgangspunt: 1 professional in de lead
die andere kennis inschakelt!
De rol van de huisarts: de huisarts beschikt over enorme
kennis over de situatie. Het is zonde om daar geen gebruik van
te maken in het keukentafelgesprek.

De lokale toegangspoorten worden afhankelijk van de lokale
situatie bemenst door een mix van ambtenaren (bijv. Wmoconsulenten) en professionals van maatschappelijke
organisaties (maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen,
etc.).
Iedere gemeente maakt hier eigen keuzes in, maar in principe
participeren er geen aanbieders van langdurige zorg (huidige
AWBZ en Jeugdzorg) in de lokale toegangspoorten. Daar waar
dit wel het geval is, zal de onafhankelijkheid geborgd en
gemonitord worden.
Het is een punt van uitwerking in welke gevallen een
bestaande cliënt ‘terug’ moet naar de lokale toegangspoort
voor verlenging of uitbreiding. Wel streven we naar een
periodiek evaluatiemoment (frequentie is maatwerk) door de
medewerker van de lokale toegangspoort. De uitwerking is o.a.
afhankelijk van de haalbaarheid (caseload).
Deze opmerking zien wij als ondersteuning voor de regionale
aanpak.
Zoals gezegd, is het de bedoeling dat er een korte lijn ontstaat
tussen huisartsen en de lokale toegangspoorten, wat
vergemakkelijkt wordt door de gebiedsgerichte werkwijze.

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking/
uitvoering

Uitwerking

Uitwerking

Uitwerking

Uitwerking

Nee
Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

Het idee van een "keukentafelgesprek" , waarin alle
levensgebieden doorgenomen worden, kan weerstand
oproepen bij cliënten.

Het is niet de bedoeling dat alle leefgebieden per definitie
‘afgewerkt’ worden (ook dit is maatwerk), maar wel dat áls op
meerdere leefgebieden iets aan de hand is, hier integraal naar
gekeken wordt.

Organisatie van zorg
Door de opstelling van de gemeenten is er de zorg dat er
straks vooral concurrentie is, in plaats van een goed klimaat
om samen te werken.
Het is (landelijk) nog onduidelijk waar de knip komt te liggen
tussen de zorg die vanuit de Wmo betaald wordt en de zorg die
vanuit de zorgverzekeraar betaald wordt. Bijvoorbeeld voor
kortdurend verblijf en verzorging. Hoe gaan we dit straks
vormgeven om er voor te zorgen dat dit voor de cliënt niet extra
lastig is?
Hoe komen de mensen van de keukentafelgesprekken naar de
organisaties met de expertises? Hoe verwijs je de klant het
beste? Waarheen?
Onduidelijkheid over toewijzing, nu loopt 75-80% van de
toewijzingen via de huisarts. Blijft dat zo?

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Wij gaan juist meer sturen op samenwerking in gebiedsgerichte
teams, en minder op concurrentie. Wij gaan de nieuwe
zorgtaken niet zoals bij Hulp bij het Huishouden openbaar
aanbesteden.
In de brief van staatssecretaris van Rijn van 25 april 2013 is
een aantal maatregelen uit het regeerakkoord Bruggen slaan
aangepast. Zo wordt in deze brief o.a. de aanspraak
thuisverpleging geïntroduceerd in de Zvw waarin tevens
verzorging is opgenomen als verzorging onlosmakelijk is
verbonden met verpleging. Kortdurend verblijf wordt
overgeheveld naar de Wmo.
Het werkproces van doorverwijzing wordt uitgewerkt en
geïmplementeerd in de vervolgfase.

Nee

We willen komen tot nauwe samenwerking tussen de lokale
teams en huisartsen. Specifiek voor de Jeugd-GGZ geldt dat
de huisarts volgens de concept-Jeugdwet rechtstreeks kan
doorverwijzen. Dit betekent dat de lokale toegangspoort in feite
pluriform is en bestaat uit het lokale team, de huisarts en het
schoolondersteuningsteam, die alledrie kunnen verwijzen naar
zorg. Onderlinge afstemming is van belang, evenals een
gedegen monitoring van de zorginzet. Dit om te voorkomen dat
er ‘te veel’ zorg wordt ingezet en er het probleem van lange
wachtlijsten ontstaat. De Jeugdwet schrijft voor dat de
gemeenten een verplicht overleg (OOGO) voeren met zowel
schoolbesturen als huisartsen.

Uitwerking

Nee

Uitwerking
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Reactie

In direct belang van de doelgroep dak- en thuislozen vinden we
de keuze om de opvang van deze doelgroep (inclusief de
vrouwenopvang) een aparte status te geven (pagina 16
speciale aandachtsgebieden). U mag erop vertrouwen dat wij
de ambulante woonbegeleiding, voor zover die door IrisZorg
wordt uitgevoerd, onder directe regie van de gemeentelijke
Wijk/-Zorgteams zullen laten verlopen.
Indicatievrij
Hoe zit het met de groep die nu al geïndiceerd is? Moeten die
allemaal naar de lokale toegangspoort? Hoe regel je de snelst
mogelijke route naar de juiste ondersteuner?

Wij zullen met de betrokken partners in overleg gaan over de
gewenste aansluiting tussen de lokale toegangspoorten en de
gebiedsgerichte teams voor (langdurige) ambulante
hulpverlening en begeleiding. Ook zullen we aan de inkoop
van begeleiding op dit punt voorwaarden verbinden.

Indicatievrij werken vraagt wel om kaders van waaruit gewerkt
wordt. Het moet wel te toetsen zijn. Je moet verantwoording
kunnen afleggen.
Waar ligt de grens tussen wel/niet indiceren?
Er wordt gepraat over indicatievrij. Wat houdt dit precies in?
Zorgt dit ervoor dat doorverwijzingen juist makkelijker gebeuren
of dat het geheel allemaal nog lastiger wordt.

Rol van de burger
De communicatie met de burgers ontbreekt in de nota, terwijl er
wel van hen verwacht wordt!

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Het is een punt van uitwerking in welke gevallen een
bestaande cliënt wel of niet ‘terug’ moet naar de lokale
toegangspoort voor verlenging of uitbreiding. Wel streven we
naar een periodiek evaluatiemoment (frequentie is maatwerk)
door de medewerker van de lokale toegangspoort. De
uitwerking is o.a. afhankelijk van de haalbaarheid (caseload).
Hiertoe stelt iedere gemeente een aangepaste Wmoverordening en Wmo-beleidsregels vast.

Uitwerking

Die grens moeten we nog bepalen.
Indicatievrij werken betekent dat het lokale team een cliënt
rechtstreeks kan doorverwijzen naar een zorgverlener
(vergelijkbaar met de huisarts), terwijl bijv. een maatschappelijk
werker of MEE-consulent in de oude situatie hiervoor wat
betreft de AWBZ en prov. Jeugdzorg eerst een indicatie bij BJZ
of CIZ moest aanvragen. Indicatievrij is dus een
vereenvoudiging.

Uitwerking
Nee

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente,
instellingen en cliëntraden. Er is een extra passage toegevoegd
over communicatie in de definitieve beleidsnota.

Ja, een
uitgebreidere
passage over
communicatie is
toegevoegd.

Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

De beleidsnota is niet geschreven in duidelijke,
‘burgervriendelijke’ taal. Hierdoor bepalen alleen de mensen
die dit jargon beheersen, het beleid. Voor de ’gewone’ burger is
dit simpelweg te verwarrend.

Wij hebben cliëntorganisaties gevraagd te reageren op de
conceptbeleidsnota, maar beseffen dat de beleidsnota voor
individuele cliënten ingewikkeld is. Het is complexe materie, en
het is ons vooralsnog niet gelukt de visie eenvoudiger op te
schrijven. In de uitvoering is op cliëntniveau ruimte voor
cliënten om zelf te bepalen wat men wil.
Ownership is zeker één van de mogelijkheden die we willen
onderzoeken om de zeggenschap van bewoners te vergroten.

Bewoner moet niet alleen betrokken worden, maar ownership
krijgen. Voorbeeld in Brabant: zorgcorporaties opgezet door
bewoners (geen vrijwilligerswerk, maar gewoon met mensen in
dienst).
Bewoners moeten vanaf het begin deel uitmaken van het
netwerk (Key Ring, ABCD-aanpak) en aan zet komen. Ga eerst
eens gezamenlijk kijken wie die bewoners zijn, wat hun vraag
is en maak daar dan een aanbod op. Andersom kun je ook
eerst inventariseren wat het aanbod is en hoe het personeel
over de wijken is verdeeld.
Zorg ervoor dat zorg/welzijn weer van de wijk wordt, dat het
dichtbij de mensen komt door aan te sluiten bij buurtgevoel en
wat er al is in de buurten/ wijken (Gelderse equivalent van
Naoberschap)
Kijk of je professionals en bewoners samen kunt scholen/
trainen. Samen bewust kan laten worden van nieuwe manier
van werken in sociale netwerkstrategieën. Idee voor proeftuin!
Vertrouwen in de professional
Gemeenten, durf los te laten

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Uitwerking

Deze ideeën zijn en worden betrokken bij de uitvoerings- en
implementatiefase.

Uitwerking

Dat is zeker de bedoeling van het gebiedsgerichte werken.

Nee

De teams van de lokale toegangspoorten worden in principe
gezamenlijk getraind in de nieuwe manier van werken, waar
nodig ondersteund door het regionale coördinatiepunt.

Uitvoering/
uitvoering

We zullen inderdaad een goede balans moeten vinden tussen
loslaten en sturen op de gewenste vernieuwing.

Nee

Op basis van onderzoek blijkt dat meer mensen bereid zijn
vrijwilligerswerk te doen. Die groep willen we mobiliseren, maar
we beseffen dat hier een grens aan is. Behalve meer vrijwillige
inzet, verwachten we vooral veel financiële winst te behalen

Nee

Eigen kracht
De transitie vereist een grote inzet van vrijwilligers; waar halen
we die vandaan in de regio? Is het realistisch om er nog meer
te verwachten? Al het beleid is gestoeld op deze (te) hoge
verwachtingen en dat is een groot risico.

12

Advies/opmerking

In empowerment van cliënten ligt zeker kracht om tot een
betere en ook goedkopere ondersteuning te komen.
Veel kansen voor zelfregie, maar ondersteuning en
specialistische zorg voor kinderen moet blijven.

Eigen kracht. Heeft de klant een keuze?

Zelfredzaamheid wordt overheid en burger anders gezien: de
wetgever formuleert zelfredzaamheid als zoveel mogelijk zelf
doen zonder een beroep te hoeven doen op professionele hulp.
Burgers noemen zich zelfredzaam als ze de weg naar
professionele zorg weten te vinden zodat geen beroep op
familie/buren hoeft te worden gedaan.
Cultuuromslag
De transitie is een cultuuromslag voor professionals.
Medewerkers moeten “wijkwerkers” worden. Nu zijn
medewerkers nog te vaak intern gericht. Worden zij nu al
opgeleid? Zij moeten leren hoe ze de eigen kracht van mensen
kunnen aanboren en slimmer kunnen samenwerken met
andere instellingen.
Iedereen moet kantelen: de burger, de cliënt, de professional
en de gemeenten. Dat kost tijd dus begin nu. We kunnen alvast
aan de slag gaan om de omslag, met zelfredzaamheid, met
ownership van bewoners, met netwerken, enzovoort.

Reactie
met minder bureaucratie en overhead, door te ontzorgen en
normaliseren, door te ontschotten binnen en tussen zorg &
welzijn en door vermindering van de overlap in de hulp- en
dienstverlening.
Eens.

Beleidsnota
aangepast?

Nee

We willen specialiste zorg voor kinderen zoveel mogelijk
integreren in reguliere voorzieningen dichtbij huis
(kinderopvang, peuterspeelzalen, etc.), maar voor bepaalde
groepen zal separate specialistische zorg nodig blijven.
Ja, het ondersteuningsplan wordt in nauw overleg met de klant
opgesteld en liefst door de klant en mensen uit zijn/haar
netwerk zelf (sociale netwerkstrategie).
e
e
Hier zullen we in de 0 en 1 lijn aandacht aan moeten
besteden.

Uitwerking

Gemeenten hebben hierin vanuit de sturende (regie)rol een
verantwoorde-ijkheid, maar primair zijn de instellingen
verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel om de
nieuwe werkwijze in de praktijk te kunnen brengen. Gemeenten
zullen in overleg met instellingen bezien in hoeverre coördinatie
van trainingen gewenst is.
De Wmo bestaat sinds 2007 en sindsdien zijn in iedere
gemeenten trajecten opgestart om vorm te geven aan de
kanteling. Dit neemt niet weg dat door de transitie van de
AWBZ/Jeugdzorg de kanteling ingrijpender wordt voor de
samenleving. Daarom starten gemeenten nu al diverse

Uitwerking/
uitvoering

Nee

Uitwerking

Uitwerking/
uitvoering
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Advies/opmerking

Reactie

Hoe realiseren we de cultuuromslag bij burgers?

proeftuinen in de aanloop naar de definitieve transitie.
Dit is inderdaad een pittige uitdaging die jaren zal vragen
voordat deze gerealiseerd is.

Beleidsnota
aangepast?
Nee

Rol gemeente
De oproep aan de gemeenten is om duidelijke kaders aan te
geven (wat doen we wel en wat ook NIET meer) en daarbinnen
ruimte te laten om te experimenten en samen te werken (i.p.v.
te concurreren). Daar past ook een andere manier van
verantwoorden bij.
Het is de rol van de gemeente om de samenwerking te
bewaken/faciliteren
Minder bureaucratie. Ga uit van vertrouwen. Dat betekent
loslaten van de controle behoefte en effectievere
verantwoording.
Kan er worden gewerkt met resultaat-afspraken op
verschillende niveau’s: per gebied (bijv. minder uithuisplaatsingen in een wijk) en per client/traject?
Niet alleen de zorg moet ontschot worden, maar ook de
werkwijze van de gemeenten en de manier waarop zij
contacten met de zorgaanbieders hebben georganiseerd. Er
zijn teveel ambtenaren bezig met hetzelfde en er wordt
onvoldoende met elkaar afgestemd.
Samenwerken in allianties
Samenwerking levert voordeel op. Er zijn genoeg goede
voorbeelden (beter benutten buurt/wijkcentra, bundelen
opvoedings-ondersteuning vanuit Entrea en Pluryn).
Wat heb je daarvoor nodig?
- een gezamenlijke opdracht
- goed opdrachtgever-opdrachtnemerschap
- de gemeente geeft duidelijke kaders aan
- vertrouwen en ruimte v/d professional

Deze opmerkingen nemen we ter harte voor de vervolgfase.

Uitwerking/
uitvoering

Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van
gemeenten en instellingen.
Wij streven naar zo min mogelijk bureaucratie zonder afbreuk
te doen aan kwaliteitsborging en kostenbeheersing.

Uitwerking/
uitvoering
Uitwerking

We willen zoveel mogelijk resultaat-afspraken opnemen in de
gebiedsgerichte bestekken.

Uitwerking

We beseffen dat er zeker ook voor gemeenten een opgave ligt
om te ontschotten.

Uitwerking

We willen graag dat het niet bij deze voorbeelden blijft en dat
deze voorbeelden straks de reguliere praktijk worden.

Uitwerking/
uitvoering

Deze punten betrekken we in de uitwerkingsfase, met name bij
de wijze waarop we de zorg en ondersteuning gaan
contracteren.

Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

Beleidsnota
aangepast?

Samenwerking is inderdaad een middel om tot effectievere
(minder versnipperde) oplossingen te komen. Wij willen primair
bezuinigen op bureaucratie, overhead, de versnipperde
dienstverlening en middels een betere samenwerking tussen
informele en professionele ondersteuning, zodat de kwaliteit
van de zorg geborgd blijft en zelfs beter wordt.
Nee, cliënten kunnen kiezen tussen het gebiedsgerichte
aanbod of voor een persoonsvolgend budget, waarmee ze
ondersteuning kunnen krijgen van een zorgverlener naar
keuze.

Nee

Ontschotte ondersteuning en zorg dichtbij is precies de
gedacht achter de gebiedsgerichte pakketen van zorg &
welzijn, waarover in de beleidsnota wordt gesproken.

Uitwerking

In de uitwerkings- en implementatiefase zullen we hier zoveel
mogelijk op sturen.

Uitwerking/
uitvoering

Een goede sociale kaart is onmisbaar voor goede
samenwerking.
Wij onderschrijven het belang van korte lijnen met huisartsen.

Uitwerking/
uitvoering
Uitwerking

- transparantie over kosten
- minder bureaucratie
- elkaar kennen
- de client mee laten praten
- ontschotting (andere instellingen betrekken bij je eigen
trajecten)
- soms een fysieke voorziening
Samenwerking is goed, maar moet geen doel op zich zijn,
financiële beperkingen lijken nu de trigger hiervoor. In het
verlengde hiervan zijn er zorgen over de kwaliteit: kan die
straks nog geleverd worden n.a.v. de bezuinigingen?

Door de versnippering in de zorg (veel verschillende
organisaties) bestaat er ook op het vlak van financiën en
vergoedingen concurrentie. Dit zal in de toekomst wegvallen
wat een nadeel kan zijn voor mensen. Valt hiermee ook de
keuzevrijheid weg?
Bekijken hoe ondersteuning dichtbij geregeld kan worden. De
wijk ingaan vraagt wel een ontschotting van budgetten/
instellingen. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van
elkaars expertise. Pas als je weet waar een ander goed is, kun
je afstemming zoeken.
Oproep aan instellingen om los te komen van concurrentie.
Instellingen werken ook nu al aan samenwerking.
Samenwerking kan worden bevorderd door dezelfde
registratie/cliëntvolgsystemen toe te passen.
Pleidooi voor een inzichtelijke sociale kaart en helderheid over
de wijze van samenwerking.
Samenwerking vanuit de instelling met de eerste lijn is
complex. Vraagt om een goede connectie met de huisartsen.

Nee
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Advies/opmerking

Reactie

De samenwerking met scholen is sterk voor verbetering
vatbaar.
Bundel expertises! ook de expertise van de zorgverzekeraars.

Ook nauwe samenwerking met scholen is van belang. Hierover
zijn wij continu in gesprek met de scholen.
Wij hechten eveneens aan goede samenwerking met
zorgverzekeraars. Hiertoe heeft gemeente Nijmegen een
convenant afgesloten met zorgverzekeraar en zorgkantoor
VGZ.
Klopt.

Elkaars kracht benutten betekent ook: je eigen beperkingen
zien en minder vanuit de eigen organisatie denken.
Jeugdpsychiatrie moet uit de ivoren toren komen en
samenwerking in de keten aangaan. Kans: medicalisering
tegengaan. Angst: te laat inzetten van zorg voor kinderen bij de
nieuwe aanpak
Wat ons momenteel vooral puzzelt is hoe wij op een efficiënte
en effectieve wijze bij kunnen dragen aan de transities, door de
Wijk- en Zorgteams te voorzien van specialistische kennis en
vaardigheden. Eenzijdig van onze kant kunnen we dit niet
regelen. Dat vraagt om een procesmatige aanpak. In ieder
geval kunnen we onze functie ‘Consultatie en advies’ hierbij
inzetten, een functie die we al over jaren met name op het
gebied van verslaving inzetten. Vooruitlopend op 2015 kunnen
we bij wijze van proeftuin al telefonisch advies en
ondersteuning bieden.
Oproep aan de zorgbiedende (met name 2e lijns-) instellingen
om met elkaar een of meerdere allianties aan te gaan. Als
IrisZorg zijn we blij dat de gezamenlijke gemeenten gekozen
hebben voor een harmoniemodel en niet voor een model
waarbij de verschillende instellingen met elkaar in concurrentie
(moeten) gaan. IrisZorg is graag bereid de rol van (mede)initiatiefnemer op zich te nemen, met name wat betreft de
residentiële zorg en de (GGZ) jeugdzorg.
Contracteren

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking
Nee

Nee

Ook jeugd-GGZ wordt betrokken in de gebiedsgerichte teams
en de hulplijnen (consultatiefunctie). De beschikbaarheid van
de consultatiefunctie moet voorkomen dat er te lang
aangemodderd wordt en te laat zorg wordt ingezet.
Wij houden het aanbod van IrisZorg in gedachten bij de
vormgeving van proeftuinen in het kader van de vormgeving
van de hulplijnen ten behoeve van de lokale toegangspoorten.
Dit sluit tevens aan bij de OGGZ-visie en de beoogde OGGZstructuur die eveneens aangehaakt moet worden bij de lokale
ondersteuningsteams en geïntegreerd moet worden in de
bovenlokale ondersteuningsstructuur.

Uitwerking

Wij zijn blij met uw oproep om allianties aan te gaan. In de
uitwerkingsfase moeten we bezien hoe we het
partnerschapsmodel het beste kunnen vormgeven.

Uitwerking

Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

Hoe wordt er aanbesteed/gecontracteerd, lokaal of regionaal?

Hierover is nog geen definitief besluit genomen. Lichtere
vormen van zorg worden in gebiedsgerichte pakketten
gecontracteerd, maar we weten nog niet of die pakketten
gebundeld worden tot één regionaal pakket of dat ze per
gemeente worden gebundeld.
Eind 2013 willen de gemeentebesturen een besluit nemen over
het programma van eisen, waarin duidelijkheid wordt gegeven
over het inkoopbeleid per 1 januari 2015.

Wanneer krijgen de instellingen te horen hoe de contractering
gaat verlopen? Er is tijd nodig om je organisatie hierop in te
richten (gebouwen, personeel). Hoe langer de besluitvorming
duurt, hoe groter de risico's zijn voor de organisaties omdat de
Provincie al heeft aangegeven per 1 januari 2015 geen
subsidie meer te geven aan de jeugdzorgaanbieders.
Stel als eis dat instellingen samen moeten werken.
Zorg wel voor enige concurrentie op kwaliteit.
Het principe dat de zorgaanbieders gezamenlijk een aanbod
doen is zowel prikkelend en positief als riskant. Mag dit van de
NMA? Zit de gemeente dan vast aan dat ene aanbod? Ook
wordt de strijd mogelijk verplaatst naar de bundels van zorgaanbieders onderling. Hoe gaan daar beslissingen plaats
vinden? Wat zijn garanties voor de kleine spelers? Oplossing:
in een vroegtijdig stadium zal de Gemeente advies moeten
inwinnen bij de NMA, om boetes en terugvorderingen achteraf
te voorkomen.
Nadruk op prijs en ruimte voor kleine aanbieders beteken per
definitie druk op de systemen van grote aanbieders die hun
schaalvoordelen gebruiken om te kunnen investeren in
kwaliteit. Als prijsconcurrentie een dominante factor wordt zal
instandhouding en ontwikkeling van expertise (bijv. bij de zorg
voor kwetsbare kinderen) onvermijdelijk verschralen.

Beleidsnota
aangepast?
Nee

Uitwerking

Kern van de gebiedsgerichte pakketten is dat instellingen
samen het aanbod formuleren en uitvoeren.
Kwaliteit van zorg & ondersteuning een belangrijke
inkoopvoorwaarde.
Wij zullen de inkoopconstructie voor het gezamenlijke
(gebiedsgerichte) aanbod tijdig laten toetsen op de regelgeving
rondom mededinging.

Nee

In het beleidsplan hebben we opgenomen dat we naast
samenwerking in gebiedsgerichte teams met grote instellingen
ook aandacht houden voor kleine aanbieders.

Nee

Uitwerking
Uitwerking
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Reactie

Er valt echt veel te bezuinigen via maatwerk en minder lange
CIZ indicaties.

Wij verwachten hiermee een deel van de korting op het budget
te kunnen compenseren.

SWON geeft aan dat de bodem aan bezuinigingen echt bereikt
is. Zoek dus ook naar partijen die nog wel kunnen bezuinigen
zodat de krimp eerlijk verdeeld wordt en de kwaliteit van zorg
behouden blijft.

Wij verwachten dat er nog winst te behalen is met o.a. een
instellingsoverstijgende aanpak door samen te werken in
gebiedsgerichte teams en ontschotting tussen zorg & welzijn.

Nee

Het aanbod van het Leo Kannerhuis is zo specifiek dat er
waarschijnlijk bovenregionaal ingekocht moet worden.
Hetzelfde geldt voor de zorg van kleine regionale aanbieders
(Zorgplus). En hoe gaat de gemeente om met landelijke
functies?

Het ministerie van VWS is in overleg met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) over centrale
inkoopvoorwaarden voor cliëntgroepen met een specifieke
zorgvraag die weinig voorkomt.

Uitwerking

Wat gebeurt er met klanten van aanbieders die afvallen bij
inkoop?
Is er keuzemogelijkheid als iemand naar een hulpverlener wil
waar geen contract mee is?
Wat te doen met cliënten die onder behandeling zijn bij een
aanbieder waar geen contract mee is op 1 januari 2015.

We moeten afspraken maken over de overname van klanten in
de contractering.

Uitwerking

In dat geval is er de mogelijkheid van een persoonsvolgend
budget.
Naar verwachting worden gemeenten wat betreft jeugdzorg
verplicht in die gevallen de hulp bij dezelfde aanbieder in te
kopen, zodat de hulp minimaal nog 1 jaar kan doorlopen.
Dit is nog niet bepaald.

Nee

Wettelijk is het mogelijk voor gemeenten om een eigen bijdrage
voor jeugdzorg in te voeren. Besluitvorming zal in iedere
gemeente afzonderlijk plaatsvinden

Uitwerking

Dat is nog niet duidelijk. Wel zijn n.a.v. het zorgakkoord een
aantal van de voorgenomen bezuinigingen m.b.t. de ZZP’s
teruggedraaid.

Nee

Krijg je als aanbieder vooraf, contractueel, een aantal trajecten
die je mag verrichten of declareer je per verrichting (zoals nu
binnen eerste lijn).
Financiële gevolgen
Er worden vraagtekens gezet bij het invoeren van een eigen
bijdrage voor jeugdzorg: dit werpt een extra en misplaatste
drempel op voor ouders om de stap te zetten naar vrijwillige
hulp.
Worden de gemeenten gecompenseerd voor de gevolgen van
de ZZP-wijzigingen?

Beleidsnota
aangepast?
Nee

Nee

Uitwerking
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Advies/opmerking

Reactie

In Amsterdam hebben ze het idee om ook budgetten samen te
voegen uitgewerkt, en het bleek dat het op langere termijn
goedkoper wordt.
Kostenbeheersing zoeken in beperking van de duur van de
zwaardere en duurdere zorg.
Kostenbewustzijn stimuleren bij de burger. Als burger weet hoe
duur de zorg is, zal de burger minder snel zelf willen opschalen
e
e
in zorg ( 0 naar de 1 lijn).
Kostenbeheersing = niet perse het beper-ken van instroom,
maar wel erop tijd bij zijn + beperking van de duur + goede
nazorg.
Mogelijke besparingen zitten in het concreter omschrijven van
het ernstniveau in relatie tot de vergoeding. De nieuwe DSM
heeft een index van ernst: een verstandiger middel om te
sturen en te besparen dan het uitsluiten van de
aanpassingsstoornissen en de relatie- en gezinsproblematiek.
Een tweede besparing zit in het stevig optreden bij overlap van
hulpverlening in een casus.

Ons idee van gebiedsgerichte pakketen van zorg &
ondersteuning lijkt op de aanpak die gemeente Amsterdam
heeft gepresenteerd.
We willen in de contractering van zorgaanbieders voorwaarden
opnemen over het zo hoog mogelijke uitstroompercentages.
Het idee van kostenbewustzijn bij de burger betrekken we in de
uitwerking.

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Uitwerking
Uitwerking

Wij gaan op al deze mogelijkheden sturen om de kosten te
beheersen.

Uitwerking

Wij willen zoeken naar een goede balans tussen
diagnosestelling en maatwerk. Het risico van stricte
diagnosestelling o.b.v. DSM is dat het leidt tot standaard
oplossingen, aanbodgericht werken én uitsluiting zoals u
aangeeft.
Eén van onze doelstellingen van werken in ontschotte
gebiedsgerichte teams is dat er minder hulpverleners actief zijn
rondom één casus.
Waarvan acte.

Uitwerking

Vergeet de kleine aanbieders niet. Blijven die nog wel bestaan?
Kleine aanbieders worden nu vaak via pgb’s betaald. Zorg dat
je de specialismen niet verliest.

We hechten veel belang aan kleinere (specialistische)
instellingen. Voor kleinere aanbieders is er straks in ieder geval
de mogelijkheid van het PVB. Een andere mogelijkheid is via
onderaannemerschap zorg te leveren.

Uitwerking

Wordt er straks alleen met de grote instellingen afspraken
gemaakt of ook met de vrijgevestigden?

Wij moeten nog bepalen met wie en op welke wijze
contractafspraken worden gemaakt. Wel voorzien we dat het
ondoenlijk is om bij de gebiedsgerichte pakketten van zorg &

Uitwerking

Een derde besparingsmiddel zit in de overheveling van zorg
naar behandelaars, werkzaam in kleine organisaties, die lagere
overheadskosten hebben.
Kleine aanbieders

Nee

Nee
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Hoe worden de kleinere aanbieders betrokken bij de
samenstelling van en toewijzing door de lokale
toegangspoorten?
Op blz. 23 staat benoemd dat kleine aanbieders zich kunnen
koppelen aan een hoofdaanbieder. Is ons samenwerkingsverband een hoofdaanbieder of heeft de gemeente hier andere
ideeën bij?
Mantelzorg
De zorg wordt geuit dat personen die nu een cliënt
ondersteunen, gedwongen worden tot mantelzorgers.

Hoe wordt de toegang tot mantelzorgondersteuning geregeld?
Op blz. 7 wordt gesproken over ‘Toegang tot ondersteuning en
zorg’ bij bestaande of nieuwe Wmo-taken. En het kiezen voor
de inrichting van één toegangspoort . Maar dit zie ik verder niet
in de nota terugkomen. Mogelijk komt dit bij een volgende
stap?
Op pag. 10 wordt de mantelzorgconsulent niet meegenomen in
het keukentafelgesprek. Komt dit omdat het een nota is voor
meerdere gemeenten?
N.a.v. pag. 26 en paraaf 4.5: hoe bepaal je of iemand recht
heeft op een persoonsvolgend budget of vanuit het
trekkingsrecht wordt betaald om de mantelzorger te ‘betalen’?
Welke criteria hanteer je? Er zijn voorbeelden van
mantelzorgers die hun baan moeten opzeggen, omdat ze
zoveel AWBZ zorg overnemen dat een combinatie onmogelijk
is. Maar hoeveel zorg moet je verlenen om er dan voor in
aanmerking te komen? Maatwerk blijft essentieel.

Reactie
ondersteuning met een veelheid van zorgleveranciers
contractafspraken te maken. Onderaannemerschap is een
mogelijkheid om ruimte te bieden aan vrijgevestigden.
De teams van de lokale toegangspoorten worden in principe
niet bemenst door zorgleveranciers of medewerkers van
zorgaanbieders.

Beleidsnota
aangepast?

Uitvoering

Er zijn verschillende organisatievormen en inkoopconstructies
mogelijk om te komen tot een gebiedsgericht aanbod, maar
een samenwerkingsverband zou ook als hoofdaannemer
kunnen optreden.

Uitwerking

Mantelzorg overkomt je en zal geen verplichting worden. We
streven vooral naar een goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionele ondersteuners en naar verbreding
van de informele ondersteuning, zodat mantelzorgers er niet
alleen voor staan.
Voor mantelzorgondersteuning is nu en straks ook geen
indicatie nodig. Het is van belang dat de lokale toegangspoort
nauw samenwerkt met organisaties die mantelzorgers
ondersteunen en indien nodig een mantelzorgondersteuner
inschakelt.

Uitwerking/
uitvoering

Indien aan de orde kan een mantelzorgondersteuner worden
betrokken bij het keukentafelgesprek of het vervolgtraject

Uitwerking

Wij willen het op basis van maatwerk in uitzonderingsgevallen
mogelijk maken om mantelzorg te betalen met een
persoonsvolgend budget.

Uitwerking

Uitwerking

20

Advies/opmerking

Reactie

Als aandachtspunt wordt genoemd dat mantelzorgers zo lang
mogelijk zelf de zorg willen blijven verlenen en dus niet snel om
hulp van hun netwerk vragen. Als ze het doen is de nood hoog.
Op dat moment praten over hulp uit de eigen sociale omgeving wekt irritatie en voelt als onbegrip.
Mezzo (landelijke vereniging voor mantel-zorgers en
vrijwilligerszorg) stelt in een flyer die zij uitgeven dat in de
meeste gemeenten mantelzorgers niet zelfstandig ondersteuning kunnen aanvragen, maar alleen via de aanvraag van
degene voor wie zij zorgen. Het kan moeilijk zijn om in
aanwezigheid van de verzorgde aan te geven dat de
verzorging zwaar is of dat het participeren in de samenleving
wordt belemmerd. Er wordt niet altijd rekening gehouden met
de opeenstapeling van taken: huishouden, zorgtaken, werk,
opleiding, verzorging van de kinderen.
Proeftuinen
Er wordt door instellingen al volop geëxperimenteerd met
vormen van samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Als
voorbeelden worden genoemd het project Jeugdzorg Dichtbij,
de verbinding tussen Passend Onderwijs en jeugdzorg, project
Op de Rails en sociale netwerkstrategieën.
Zijn er meer proeftuinen mogelijk?

Dit vraagt om goede gespreksvaardigheid en professionaliteit
om aan te voelen op welke wijze overbelasting en ontlasting
het beste besproken kan worden.

Voor uitwerking van proeftuinen en nieuwe werkwijze zouden
zorgaanbieders willen meedenken in kleine ontwikkelgroepen.
Ook conferenties en bijeenkomsten zijn genoemd.
Vul de proeftuinen vraaggericht in vanuit de burger, niet vanuit
de instellingen

Beleidsnota
aangepast?
Uitwerking

Hier zal zeker oog voor moeten zijn en ook dit vraagt om een
goed en adequaat invoelingsvermogen en vaaardigheden van
de professional.

Uitwerking

Hiervan zijn we op de hoogte. We zullen de komende tijd
trachten deze proeftuinen meer te stroomlijnen en met elkaar in
verbinding te brengen.

Uitwerking.

Ja, graag. We willen de proeftuinen wel gaan stroomlijnen,
zodat er niet een wirwar aan proeftuinen ontstaat. Op de
website komt binnenkort informatie over de randvoorwaarden
waaraan proeftuinen moeten voldoen. We willen op de website
ook een overzicht van de proeftuinen opnemen.
Zorgaanbieders worden in de vervolgfase zeker uitgenodigd
om mee te denken in diverse werkgroepen. Ook worden er
interviews afgenomen ter voorbereiding op de contractering

Uitwerking

Dit is één van de randvoorwaarden voor een proeftuin.

Nee

Uitwerking
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Doelgroepen
Oproep om in de nota iets op te nemen over de doelgroep
allochtonen.

Er moet voldoende aandacht zijn voor de multiculturele
samenleving. Te denken valt ook aan visueel- en
gehoorgehandicapten.

Houd de LVG-groep goed in beeld.
Aandacht voor zorgmijders en multi-problem gezinnen.

Communicatie
Hoe neem je de partijen mee? Geopperd is om met een
nieuwsbrief en de website mensen breed te informeren over
wat er speelt, welke proeftuinen en experimenten er zijn, etc.
Zo geef je mogelijkheid om te reageren op wat er ontwikkeld
wordt en je aan te sluiten. De website moet wel interactief zijn.
Instellingen zijn al wel samen aan het bedenken hoe ze binnen
de nieuwe uitgangspunten kunnen samenwerken, maar nog
niet samen met de gemeenten. Voorbeelden zijn De Praktijk en
de samenwerking NIM-Entrea op het gebied van sociale
netwerk strategieën. Deze verbinding zou op korte termijn
gemaakt moeten worden om zicht te krijgen op wat gewenst en

Reactie

Beleidsnota
aangepast?

Er zijn verschillende doelgroepen te benoemen, maar
gemeenten zijn afgestapt van doelgroepenbeleid. In de
uitwerking en uitvoering houden we rekening met de diversiteit
in cliëntgroepen, o.a. bij de lokale toegangspoorten en als
randvoorwaarde in de contractering van zorg & ondersteuning.
Bij de bemensing van de lokale toegangspoort is aandacht voor
diversiteit en voor kennis van de diverse beperkingen. Hier is
ook aandacht voor in de training van de medewerkers van de
lokale toegangspoort. Daarnaast kunnen de lokale
toegangspoorten ‘hulplijnen’ inschakelen voor specifieke
expertise.
Via een breed signaleringsnetwerk en samenwerking met
sleutelpartners zoals de huisarts, de wijkagent en scholen,
hopen we veel mensen in beeld te krijgen en te houden.
Specifiek voor zorgmijders en multiprobleemgezinnen is een
bemoeizorgstructuur opgezet in de regio (lokale
zorgnetwerken, regieteams, Meldpunt Bijzondere Zorg).

Uitwerking/
uitvoering

Er is een periodieke nieuwsbrief en inmiddels is
www.transitieregionijmegen.nl in de lucht. Het is de bedoeling
dat de proeftuinen hierin worden opgenomen.

Nee

Wij willen de diverse proeftuinen in kaart brengen en waar
gewenst verbreden en verbinden aan andere initiatieven en
waar nodig gaan stroomlijnen.

Uitwerking

Uitwerking/
uitvoering

Uitwerking/
uiitvoering
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Reactie

Beleidsnota
aangepast?

Hierover zijn we in overleg met de onderwijspartners.
Daarnaast is wettelijk het zogenaamde OOGO (Op
Overeenstemming Gericht Overleg) tussen gemeenten en
scholen over het Passend Onderwijs vastgelegd.
Wij zoeken nog naar de precieze uitwerking van de
samenwerking tussen de ZAT’s en de lokale (wijkt)teams,
waarbij we gebruik maken van de ervaringen in het experiment
Jeugdzorg Dichtbij.

Nee

Dit punt delen we met de inbrenger. We gaan er daarnaast van
uit dat de ouders in het ZAT aanwezig zijn.

Uitvoering

Wij willen het aanbod van zorg voor kinderen afstemmen met
scholen. Op dit moment worden zowel op als buiten scholen
vergelijkbare trainingen aangeboden, zoals faalangsttrainingen.

Uitwerking

Afhankelijk van het landelijke kader ligt hier een opgave om te
zorgen voor samenhang in de palliatieve zorg door op lokaal
niveau samen te werken met zorgverzekeraars.
Dat is zeker een aandachtspunt. In de concept-Jeugdwet is
opgenomen dat jeugdhulpverlening door kan lopen tot 23 jaar
als de hulp voor de 18 jaar is gestart. Daarnaast kunnen
gemeenten ook op dit punt ontkokeren, aangezien gemeenten

Uitwerking

haalbaar is.
Relatie met onderwijs
Sluit aan bij Passend Onderwijs.

De nota ziet aan de voordeur een duidelijke rol voor de
scholen. In hoeverre is dat verstandig? We kunnen ons
voorstellen dat de school functioneert als signaleerder en
verwijzer. Echter, om het ZAT de rol van toegangspoort tot zorg
te geven, dat roept vragen op.
Voordat een melding aan het ZAT gedaan wordt moet eerst
een gesprek met de ouders plaatsvinden om deze te wijzen op
de mogelijke gevolgen, zoals bijv. een ‘keukentafelgesprek’.
Hoe opener men hierover communiceert en hoe meer men een
gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt voor het leer- en
ontwikkelingsproces van het kind, des te beter dit voor het kind
is.
De school moet niet de plek zijn waar er behandeld wordt. Wel
moeten school en hulpverlening sterkere verbanden aangaan
waar het gaat om preventie: voorlichting op scholen over bijv.
cyberpesten, game- en middelenverslaving en het ontwikkelen
en aanbieden van ondersteunende trainingen.
Overig
De palliatieve zorg dreigt nu versnipperd te raken over
gemeente (begeleiding) en zorgverzekeraars (verpleging en
verzorging). Zorg dat dit in één hand blijft.
Let op de aansluiting van jeugd naar volwassenen in de
dienstverlening.

Uitwerking

Uitwerking
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Heb aandacht voor de overdracht van kennis en informatie,
bijv. in de vorm van intervisie.
De planningsparagraaf had veel concreter gekund en
gemoeten. Kwestie van terug redeneren vanaf 1 januari 2015.
Gelet op urgentie is concrete planning onmisbaar. Oproep aan
gemeente: snel duidelijk maken welke stappen we nú moeten
zetten.
Blz. 6 noemt een implementatiefase met fasering. Is het helder
wanneer deze van start gaat?
In de beleidsnota treffen we regelmatig een verzameling opties
en alternatieven aan. Onduidelijk, maar wel essentieel, is wélke
keuzes gemaakt worden. Wanneer is de gemeente zover om
hier uitsluitsel over te geven en op welke wijze kunnen
zorgaanbieders in het algemeen hier iets in betekenen?
Blz. 8 2e bolletje: compensatie in plaats van recht op zorg.
Welke concrete consequen-ties heeft dit? In de eerste plaats
voor de doel-groep, in de 2e plaats voor de zorgaanbieders.
In de nota wordt onvoldoende helderheid gegeven over de
vraag welke onderdelen van de gemeentelijke uitvoering bij de
afzonderlijke (kleine) gemeentes ligt en welke bij de
samenwerking tussen de gemeentes.

Instellingen/organisaties hebben te maken met cliënten uit
verschillende gemeenten . Hoe wordt dit in de toekomst
aangepakt ? Is het de bedoeling dat elke gemeente apart
aangesproken wordt? Dit is naar ons idee een onhaalbare

Reactie
ook voor een groot deel verantwoordelijk worden voor de
ondersteuning van volwassenen.
Deze opmerking betrekken we bij de uitwerkings- en
implementatiefase.
In de bijlage is een overzicht opgenomen met deelopgaven en
deelvragen en wanneer deze gereed respectievelijk
beantwoordt moeten zijn.

Beleidsnota
aangepast?

Uitwerking/
uitvoering
Nee

Hiervoor verwijzen we naar de bijlage met een planning per
deelopgave.
Hiervoor verwijzen we naar de bijlage met een planning per
deelopgave. Bij de diverse deelopgaven worden afhankelijk
van het onderwerp zorgaaanbieders betrokken.

Nee

Dit betekent dát gemeenten mensen moeten compenseren
voor hun beperking, maar dat de wijze waarop kan variëren (dit
is maatwerk), daar waar mensen met beperking X in de AWBZ
standaard recht hebben op een bepaald type zorg.
Dit varieert per onderdeel:
- Lokale toegangspoort: gemeentelijke uitvoering (wel
gemeenschappelijke randvoorwaarden)
- Organisatie van zorg en welzijn: gebiedsgerichte bestekken
per gemeente (mogelijk regionaal gebundeld) en een regionaal
bestek voor de specialistische zorg.
- Pvb: één regionale lijn, schaalniveau uitvoering ntb.
Cliënten moeten zich in de toekomst melden bij de lokale
toegangspoorten. De inkoop van zorg & welzijn stemmen we
regionaal af.

Nee

Nee

Nee

Nee
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zaak.
We werken met vrijwilligers. Nu de nieuwe Wmo in aantocht is
maken wij ons zorgen over de toekomst en het voortbestaan
van onze organisatie. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij
blijven bestaan?
Wanneer de stroomlijning van de zorg anders gaat verlopen
dringt zich de vraag op hoe er zal worden omgegaan met de
gegevensuitwisseling en privacy van cliënten.
Blz. 26, 27: meerdere opties van betalingsvormen worden
genoemd. Is er helderheid of er voor één optie gekozen wordt
of dat, afhankelijk van de soort zorgaanbieder, alle opties
gehanteerd worden?
Het komt niet naar voren hoe de uitbetaling aan de
hulpverlener wordt geregeld, of er sprake is van
bevoorschotting, tussentijdse betaling per verrichting of
betaling bij afronding.
Blz. 32 Waar komen de vertrouwenspersonen vandaan?
Onduidelijk in de beleidsnota is de inrichting van de crisishulp.
Ligt deze bij de Wijk-teams of wordt dit gemeentelijk of
regionaal geregeld?
Bepaalde zaken zul je regionaal (met regionale teams) dienen
op te pakken.

Reactie

Beleidsnota
aangepast?

U kunt het beste contact opnemen met de gemeente waar u
actief bent om te bespreken of uw aanbod past binnen het
toekomstig Wmo-beleid.

Nee

Waarborg van de privacy is een randvoorwaarde voor
samenwerking. We hebben hiermee ruime ervaring opgedaan
bij o.a. de regieteams in Nijmegen en gaan hierover graag met
zorgverleners in gesprek.
We kiezen voor het persoonsvolgend budget of trekkingsrecht
(deze 2 vormen lijken erg op elkaar, alleen de administratie is
anders).

Uitwerking

Dit punt wordt uitgewerkt in de implementatiefase

Uitwerking

Hier moeten we nog invulling aangeven.
Crisishulp wordt op (boven)regionaal niveau geregeld.

Uitwerking
Nee

Specialistische vormen van zorg organiseren we op
(boven)regionaal niveau, zoals in de concept-beleidsnota is
aangegeven.

Nee

Nee

25

Overzicht verwerkte reacties
Reactie Centrum Ontmoeting in Levensvragen
Reactie Entrea
Reactie Mantelzorg Heumen
Reactie Multidag Nijmegen
Reactie NijWeDo
Reactie Vrijgevestigde Praktijken Kinder &
Jeugd GGZ Nijmegen e.o.
Verslag Regionale Consultatieronde Instellingen
Reactie Iriszorg

Mail d.d. 2 juni 2013
Brief d.d. 12-06-2013, kenmerk 13.036?MV/ak
Mail d.d. 11-06-2013
Mail d.d. 9 juni 2013
Brief
Brief juni 2013
27 mei 2013
Mail d.d. 17 juni 2013
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Consultatieverslag
Reacties van de cliëntorganisaties op de Concept beleidsnota “Kracht door
verbinding”

De samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen:
Druten, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen,
Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar.

Juli 2013

1

Inleiding
De concept Beleidsnota “Kracht door verbinding” De ontwikkelopgaven voor de transitie van Jeugdzorg en AWBZ-taken nader uitgewerkt, is ter consultatie
voorgelegd aan cliëntorganisaties en instellingen. In twee bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met de maatschappelijke partijen: op 22 mei 2013 met
cliënten en cliëntorganisaties en op 27 mei 2013 met instellingen.
Daarnaast hebben we gelegenheid gegeven om schriftelijk te reageren op de concept-beleidsnota. Tenslotte heeft op 5 juni 2013 een regionale
raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden over de concept-beleidsnota.
Naar aanleiding van de consultatie hebben we in de definitieve beleidsnota meer aandacht besteed aan de relatie tussen welzijn en zorg. Daarnaast zijn
de passages over het persoonsvolgend budget verhelderd en hebben we meer eenduidigheid in de terminologie aangebracht. Er zijn veel
aandachtspunten genoemd voor de verdere uitwerking van het basismodel. De meeste opmerkingen zullen we dan ook betrekken bij het vervolgtraject.
In dit consultatieverslag vindt u alle inbreng vanuit de cliëntorganisaties die ons op de consultatiebijeenkomst en schriftelijk hebben bereikt.

2

Opmerking

ALGEMEEN (opmerkingen, zorgen &
aandachtspunten n.a.v. de nota Kracht door
verbinding)
Goede nota, degelijk stuk, prachtig stuk, duidelijk
geschreven.
Allereerst complimenten met de beleidsnota, het is een
goed leesbaar stuk geworden, dat duidelijk naar een
einddocument toewerkt. Het is duidelijk dat er wat
gedaan is met onze inspraak en die van andere
cliëntenorganisaties. De beschreven visie spreekt ons
aan, omdat het recht doet aan de wensen van alle
partijen. Het is niet louter een bezuinigingsoperatie,
maar ook een stevige visie op hoe kwetsbare mensen
krachtiger worden.
Sommige begrippen vragen om nadere toelichting, zoals
verschil tussen zorg en ondersteuning (is arrangement
een betere omschrijving?) en tussen transitie en
transformatie*, definitie 'kanteling' toevoegen

Reactie

De nota wordt op dit punt aangepast.

Nota is aangepast

Niet alle begrippen worden in de verklarende
woordenlijst afdoende verklaard. Er zijn meer
onduidelijke begrippen/termen die in de verklarende
woordenlijst zouden mogen.
In het stuk mag naar onze mening explicieter, dat
zelfregie en samenredzaamheid, strijdig kunnen zijn.
Mag zelfregie namelijk ook betekenen dat iemand de
keuze maakt voor individuele professionele
ondersteuning waar zij/hij behoefte aan heeft? Krijgt de
cliënt daarin de regie of neemt de gemeente hierin de
keuze/regie?

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Voor elke aanbod van zorg en ondersteuning aan een cliënt geldt
deze in samenspraak met de cliënt is vastgesteld. Hiermee is dus
sprake van zelfregie. Hierbij wordt in eerste instantie altijd gestreefd
naar inzet van het eigen netwerk (samenredzaamheid). Wanneer dit
niet mogelijk is, wordt samen met de cliënt naar andere
mogelijkheden gezocht.

3
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Reactie

“Jammer dat het proces van kanteling (transformatie) tot
nu toe onderbelicht lijkt.”

De manier van “gekanteld” werken is niet nieuw voor de gemeenten,
want dit gebeurt al in het huidige WMO-beleid. De twee
decentralisaties betekenen een grote stimulans bij het verder
vormgeven van de algehele herijking die wij in het kader van “de
kanteling” en “welzijn nieuwe stijl” met de Wmo nastreven. In
meerdere bijeenkomsten is aangekaart dat deze manier van werken
(en specifiek de inzet van welzijn) niet voldoende aan de orde komt
in de nota. De nota wordt op dit punt dan ook aangepast.

Het welzijnsaanbod wordt niet specifiek genoemd in
deze notitie. Het welzijn van de burger kan en mag niet
vergeten worden omdat de vraag om medische zorg
vaak een vertaling is van de vraag naar welzijn.

In het concept wordt steeds uitgegaan van de
besluitvoering door de lokale gemeenteraden van de nu
samenwerkende gemeentes. Wij vragen ons af hoe die
concreet gestalte dient te gaan krijgen nu er vanuit uw
samenwerkingsverband ook geluiden klinken omtrent
een modulaire gemeenschappelijke regeling waarin
wederom een afzonderlijk bestuurscollege is opgenomen
dat beslissingsbevoegd zal zijn. Het is ons op dit
moment absoluut niet helder in hoeverre zo’n college
gemandateerd zal worden en zijn vanuit de verschillende
gemeenteraden en wat dit vervolgens in de praktijk zal
inhouden voor beslissingen ter zake van compensatie
en andere vormen van hulp op basis van de WMO

In het voorjaar hebben alle gemeenten in de regio Nijmegen
ingestemd met de vervolgfase van de vorming van een Regionaal
Werkbedrijf. Voor het juridisch kader wordt een modulaire
gemeenschappelijke regeling voorgesteld. In een dergelijke
rechtsvorm bepaalt de gemeenteraad de beleidskaders. Uitvoering
van beleid (bijvoorbeeld inkoop of in dit geval het bemiddelen van
burgers naar werk) vindt door de MGR plaats. Vanuit de transitie
AWBZ Jeugdzorg zou hierbij op onderdelen kunnen worden
aangehaakt. Besluitvorming over de MGR Werkbedrijf wordt niet
eerder verwacht dan eind 2013. Op termijn kan dan nog worden
bekeken of deze regeling ook mogelijkheden biedt voor het traject
AWBZ Jeugdzorg.

“Stevige regie door de gemeenten: verminderen
Sturende en regisserende actoren”. Is niet de gemeente
zelf vaak een sturende en regisserende actor ? Hoe
moet deze regel begrepen worden?

De stelselwijziging in de AWBZ en Jeugdzorg beoogt om het aantal
sturende en regisserende organen te beperken door de
verantwoordelijkheid neer te leggen bij de gemeenten. Hierdoor is er
voortaan één aanspreekpunt voor een groot deel van de AWBZ- en
de jeugdzorg die deze zorg organiseert en betaalt.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Nota is aangepast

4

Opmerking

Reactie

Planning is niet helder

In de bijlage is een overzicht opgenomen met deelopgaven en
deelvragen en wanneer deze gereed respectievelijk beantwoordt
moeten zijn.
Hierover zullen de gemeentebesturen in de loop van 2013 een
besluit nemen.

Meer duidelijkheid gewenst over de status van het
regionale samenwerkingsverband en de mate waarin
taken gemandateerd worden vanuit de gemeenteraden
naar zo’n samenwerkingsverband. Hierover dient snel
heel veel meer duidelijk te worden.

Toegang (werkwijze bij toeleiding naar zorg &
ondersteuning)
We moeten goed in het vizier houden dat het om
mensen gaat.
De cliënt verdwijnt uit beeld in de beleidsnota; omdat er
veel geschreven staat over systemen en processen.

Positief is dat er gekozen wordt voor de
systeembenadering en ontschot inzetten van hulp die
het systeem nodig heeft. Dat getracht wordt de
administratieve lasten voor de cliënt en de professional
zo laag mogelijk te houden.
Wat zijn de richtlijnen om te bepalen wie welke zorg
krijgt?

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Wij realiseren ons dat er in de nota veel gesproken wordt over
processen. We hebben echter de cliënt wel degelijk voor ogen gehad
bij het ontwikkelen van de nota. Juist om het voor onze inwoners
straks goed te regelen vinden wij het van belang om een goede
structuur neer te zetten; daarvoor wordt in de nota een basis gelegd.
Niettemin stellen wij een blijvende kritische blik van de
(vertegenwoordigers van de) cliënten op prijs bij de vertaling van de
nota naar de praktijk.

Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

--

In een gekantelde Wmo ligt het accent niet zozeer
op strakke richtlijnen, maar op het resultaat. Dit betekent dat eerst in
een gesprek (het zogenoemde keukentafelgesprek) wordt bepaald
wat de vraag is. Vervolgens wordt vastgesteld wat er nodig is om die
vraag te beantwoorden en daarmee het gewenste resultaat te
bereiken, bijvoorbeeld vermindering van eenzaamheidsgevoelens.
De overeengekomen oplossing kan in iedere situatie anders zijn en

Meenemen bij de
uitwerking

5
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Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

is onder meer afhankelijk van de betrokkenheid van familie, vrienden
en buurtgenoten. De werkwijze van de gekantelde Wmo leggen
de gemeentebesturen vast in een aangepaste Wmo-verordening, dat
het toetsingskader vormt voor de bepaling van de toegang tot zorg
en ondersteuning.
Maatwerk, per situatie kijken, wordt ondersteund als
goed uitgangspunt.
pag. 8, pnt 1.1.,: “Collectief boven individueel”.
Hoe rijmt dit met “Maatwerk”? Hoe rijmt dit met
preventief vóór curatie? Hoe wordt dit zichtbaar in de
uitvoering?

Uitgangspunten kanteling: licht i.p.v. zwaar, vroegtijdig
signalering; hoe verhoudt het zich tot incidenten zoals
die van de 2 broertjes. Missen we straks niet signalen
(indien er te veel wordt uitgegaan van de eigen kracht),
waardoor meer van dit incidenten gaan voorkomen?

-De voorlopige financiële kaders zijn scherp: er moet fors bezuinigd
worden op AWBZ en Jeugdzorg. Daar waar voorzieningen in
collectieve vorm kunnen worden geboden zal dit dan ook vanwege
financiële redenen de voorkeur hebben. Een collectieve voorziening
sluit maatwerk niet uit; veel burgers zullen baat hebben bij dergelijke
voorzieningen. Dit neemt niet weg dat als uit het keukentafelgesprek
blijkt dat een collectieve voorziening in de gegeven situatie geen
oplossing/compensatie biedt, dat dan een individuele voorziening
aangeboden wordt.
Een van de uitgangspunten is inderdaad om ook sterk in te zetten op
preventie, om zo zwaardere en daarmee duurdere zorg te
voorkomen. Het principe collectief voor individueel staat dit niet in de
weg. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de voorziening
compensatie biedt (of kan bieden) en ‘erger voorkomt’. Wanneer dat
bereikt kan worden met een collectieve voorziening, dan zal de inzet
van die optie altijd eerst beoordeeld worden.
Het grootste gedeelte van onze inwoners richt zijn leven zelfstandig
in en doet dat met verve. Een klein deel lukt dat niet en heeft
daardoor tijdelijk of langer ondersteuning nodig. Signalen hierover
moeten vanuit de natuurlijke vindplaatsen (school, kinderopvang,
huisarts, inwoners zelf etc) soepel opgepakt en teruggekoppeld
kunnen worden naar de toegangspoort. Zoals in de nota “Kracht
door verbinding” aangegeven wordt, worden hiervoor korte lijnen
gelegd. Deze toegangspoort is deskundig en gaat het (keukentafel)gesprek met de persoon//gezin aan. Uitgangspunt is altijd de
persoon/gezin en zijn sociale omgeving (familie, vrienden etc.) zelf.

Meenemen bij de
uitwerking
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Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Wat kan een persoon/gezin nog zelf? Welke rol kan daarbij zijn/haar
netwerk spelen? Waar is aanvulling of ondersteuning nodig en op
welke wijze kan dat, gezien de gegeven situatie, gerealiseerd
worden? Als uit een gesprek blijkt dat professionele ondersteuning
nodig is dan wordt dit ingezet. Het is daarbij wel goed ons te
realiseren dat excessen nooit helemaal te voorkomen zijn, ook niet
na de invoering van de transities.
Hoe wordt de aansluiting met de huidige zorgketens
vormgegeven?

Goed om met één hulpverlener te gaan werken i.p.v.
hulpverleners die langs elkaar werken. Juist één
regisseur.
Pleit voor meer samenwerking tussen instellingen.
Benader elke doelgroep op passende wijze.
Aandachtspunt moet zijn dat niet iedereen toegang heeft
tot digitale middelen of in staat is schriftelijke informatie
tot zich te nemen.
De positie van allochtone zorgvragers wordt
onvoldoende/niet belicht.
In de nota is te veel 'etnocentrisch' neergezet. Pleidooi
om toch multiculturele aspecten te benoemen,
bijvoorbeeld bij de toegang. Als degene die het
keukentafelgesprek voert zich onvoldoende bewust is
van multiculturele aspecten, gaat dat ten koste van de
kwaliteit van het totale arrangement. Daar gaat het dan
al niet goed, terwijl het daadwerkelijke aanbod nog niet
eens aan de orde is (daar is ook nog veel te winnen).

Het is essentieel dat er een goede aansluiting van de toegang komt
op de lokale zorgketen. Feitelijk maken de lokale zorgketens hier
onderdeel van uit. Hoe dit wordt georganiseerd, bepaalt iedere
gemeente voor zichzelf.

--

In diverse werkgroepen is aangegeven dat er voldoende rekening
moet worden gehouden met de verschillende doelgroepen die er
zijn.

We zijn ons er van bewust dat behoeften van de diverse
doelgroepen, waaronder allochtone hulpvragers, verschillend kunnen
liggen. Bij de ontwikkeling van de nota is er echter voor gekozen om
(nog) niet op specifieke groepen in te gaan. Dit komt bij de verdere
uitwerking van het vervolg op de nota aan de orde.

Meenemen bij de
uitwerking

Overigens wordt de erkenning van de diversiteit van de doelgroepen
wel op een aantal plaatsen aangetipt, zoals bijvoorbeeld bij
uitgangspunt 5. Hier wordt genoemd dat het voor de professionals
van belang is dat zij een goede antenne ontwikkelen om
problematiek van diverse doelgroepen te herkennen en te weten
wanneer welke expertise ingeschakeld moet worden.
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Reactie

Doelgroep ouderen wordt niet duidelijk herkend in het
stuk maar er wordt vanuit gegaan dat dat bij de verdere
uitwerking wel zo zal zijn.
Er wordt aandacht gevraagd voor visueel- en
gehoorgehandicapten. Dit vergt met name tijdens het
keukentafelgesprek specifieke deskundigheid!

De concept-beleidsnota Kracht door verbinding is nadrukkelijk
geschreven voor de transitie Jeugdzorg én AWBZ. De integrale
lokale toegangspoorten zijn bedoeld voor iedereen van 0-100 jaar.
Dit geldt ook voor de gebiedsgerichte pakketten van (langdurige)
zorg & ondersteuning waarin naast ambulante jeugdhulpverlening en
ambulante begeleiding (grotendeels aan cliënten met psychiatrische
of verstandelijke beperking), persoonlijke verzorging (veel ouderen)
en dagbesteding (waaronder ouderen) worden opgenomen.
Jeugdzorg bevat meer taken die we op regionaal niveau willen
(blijven) organiseren dan de AWBZ-taken die overkomen. Hierdoor
ligt bij de taken van het regionale coördinatiepunt en bij de regionale
inkoop van zorg het accent meer op jeugdzorg, waardoor een
enigszins vertekend beeld kan ontstaan over de gelijkwaardigheid
tussen de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ.

Toch valt het ons op, dat de nota de indruk geeft dat
deze vooral is geschreven vanuit het oogpunt van de
transitie van jeugdzorg dit is dus een doelgroep. Door de
keuze om geen andere doelgroepen te noemen stelt de
Seniorenraad dat kwetsbare (geriatrische) ouderen, die
met de transitie van de AWBZ te maken krijgen,
daardoor onderbelicht worden.

Zijn de Wmo-medewerkers van het Sociaal Wijkteam op De invoering van de decentralisatie van AWBZ-taken en Jeugdzorg
tijd opgeleid?
is gepland voor 1 januari 2015. In 2013 worden de kaders neergezet,
zoals verwoord in de nota “Kracht door verbinding”. In 2014 wordt de
invoering voorbereid. Dit betekent dat (het) inkoop- en/of
subsideringstraject(en) worden uitgevoerd, maar ook dat de lokale
toegangspoorten worden ingericht. Belangrijk onderdeel hierbinnen
is een kwalitatief goede bemensing van deze toegang.
Vrienden en sociaal netwerk wil je niet altijd inschakelen
als ‘hulpverlener’. Er zijn grenzen aan het inzetten van
Eigen kracht van mensen en het zelf vinden van oplossingen, al dan
vrijwilligers en vrienden als vervanging voor
niet met hulp van het eigen netwerk, staat voorop, dat is juist. Daar
professionele hulp.
waar geen of onvoldoende netwerk aanwezig is, wordt bekeken
welke ondersteuning dan nodig is. Elke situatie is verschillend.
Je mag niet uitgaan van een eigen netwerk, omdat er Oplossingen zullen niet meer voor iedereen hetzelfde zijn.
mensen zijn die geen eigen netwerk hebben.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

De beleidsnota is naïef: het eigen netwerk is vaak niet
aanwezig of niet stevig genoeg.
Het sociaal netwerk van mensen met psychiatrische
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Reactie

problematiek is vaak erg kwetsbaar. Contact met familie
of met vrienden van vroeger is vaak verbroken geraakt.
Het netwerk kan ook problematisch zijn, doordat de
oorzaak van de klachten juist ligt in de familierelaties.
Daarbij zijn vrienden en kennissen vaak louter mensen
met vergelijkbare problematiek, die zelf ook snel
overvraagd raken.
a. Ondersteuning voor versterking van dit netwerk is
daarom vaak eerder geboden dan een appèl op
ondersteuning door dit netwerk. Te denken valt bv. aan
interventie door netwerkcoaches, zoals door MoVisie
wordt onderzocht.
b. Er moet voor gewaakt worden, dat door een appèl op
het eigen netwerk, mensen vriendschappen en
contacten verliezen, als deze onder druk komen te staan
doordat gelijkwaardige vriendschapsrelaties met een
appèl op samenredzaamheid ongelijkwaardige
hulpverlenersrelaties worden.
c. Iedereen heeft in elke situatie ook zaken waar hij goed
in is, in een netwerk draait het niet alleen om steun
afnemen maar ook bijdragen leveren voor elkaar, door
wederkerigheid te behouden komen mensen in hun
kracht te staan en staan ze niet langer alleen in de
positie van cliënt, maar ook van medemens.

Genoemde aandachtspunten a t/m d worden meegenomen in de
uitwerking van de nota.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking
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Zorgen over indicatievrij werken. Dit brengt risico’s met
zich mee. Zonder indicatie kun je geen zorg toekennen.

Doelstelling van het indicatievrij werken is om zorg en ondersteuning
die onomstotelijk vaststaat, ook zo snel mogelijk te kunnen leveren.
Er wordt uiteraard bekeken (in overleg met de cliënt) welke
ondersteuningsvraag er is en op welke manier die kan worden
ingevuld. Als de aard van de problematiek om specialistische kennis
vraagt, dan wordt die door de lokale toegang vanuit het regionale
coördinatiepunt betrokken.

Indicatievrij werken: verdwijnt de cliënt dan niet uit beeld.
Is er dan wel voldoende deskundigheid om te bepalen
wat er moet gebeuren? Wie waarborgt de kwaliteit en de
adequaatheid van de ingezette ondersteuning? Nu
geven her-indicaties aanleiding tot evaluatie en
bijstelling. Als dat niet meer hoeft hoe weet je dan nog of
de zorg geleverd wordt en aansluit bij de vragen die de
cliënt heeft?
Advies: zorg dat er evaluatie momenten ingebouwd
worden. Zorg voor innovatie en alternatief/flexibiliteit in
het aanbod, zodat deze ook daadwerkelijk aan kan
sluiten bij de cliënt (denk ook aan allochtonen)
Wie zit er bij het keukentafelgesprek aan tafel? Wie
bepaalt er welke hulp ik krijg? De mensen die het
keukentafelgesprek voeren moeten verstand hebben van
de beperkingen en diagnose kunnen stellen.
Waar halen de gemeenten deze kennis vandaan?
Advies: mensen opleiden en bestaande kennis
gebruiken en/of inhuren.
In onze achterban, mensen met een psychiatrische
problematiek, bevinden zich veel mensen die op lastige
wijze communiceren en bovendien soms een gebrek aan
ziekte-inzicht hebben. Er hangt veel af van het
keukentafelgesprek, als er wat mis gaat met het gesprek
kunnen er grote problemen ontstaan voor de cliënt.
a. Het is daarom goed als er iemand bij zit, om de cliënt
te kunnen ondersteunen (te denken valt aan een naaste,
een ervaringsdeskundige, een ondersteuner bv.).
b. Het is ook belangrijk dat degene die namens de

Het inzetten van ondersteuning en zorg heeft altijd als uitgangspunt
dat het zinvol en effectief moet zijn. In de uitwerking zal daarom
meegenomen worden hoe dit geborgd kan worden.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

In de regionale nota ”Kracht door verbinding” staat omschreven hoe
de gemeenten de expertise en kennis in de Toegangspoort willen
organiseren en hoe de toeleiding naar ondersteuning en zorg
ingebed wordt.
Aanspreekpunt voor de cliënt is de lokale toegangspoort. Gemeente
zorgen er samen voor dat hierbinnen kwalitatief goede medewerkers
functioneren. Uiteraard wordt hierbij zo veel mogelijk gebruik
gemaakt van de op dit moment aanwezige kennis bij de huidige
instellingen. Vraagt een probleem van cliënt om meer specialistische
kennis, dan wordt deze “opgehaald” in het regionale gebiedsteam.
Dit team bestaat uit experts die ingeschakeld kunnen worden door
de lokaal georganiseerde toegangspoort. De cliënt hoeft daarmee
niet op pad, maar de benodigd kennis wordt door de lokale poort in
huis gehaald.
Er is aandacht bij de uitwerking m.b.t. de benadering van specifieke
doelgroepen, waaronder ook de cliënten met een psychiatrische
problematiek. De suggesties/aandachtspunten a t/m d worden
meegenomen bij de uitwerking.

Meenemen bij de
uitwerking
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Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

gemeente het gesprek voert, voldoende deskundig is,
verstand heeft van mogelijke problematieken en
voldoende doorvraagt. Het is bv. ook denkbaar dat
mensen sociaal wenselijke antwoorden geven bij een
eerste gesprek en hun situatie te optimistisch
weergeven.
c. Is het mogelijk een hernieuwd gesprek te krijgen met
een andere werker?
d. Kunnen mensen de werker na afloop contacteren als
ze er achter komen dat ze aanvullende informatie kwijt
willen of bv. in gesprek met derden beseffen essentiële
kwesties vergeten zijn te benoemen.
Kwaliteit van de toegangspoort: Hulplijn,
beschikbaarheid expertise: is dit niet te ver weg? Wat als
ik voor mijn kind een psychiater nodig heb, moet ik dan
niet te veel stappen zetten om daar te komen.
Vergelijkbare zorgen zijn geuit voor verschillende
aandoeningen en stoornissen (hechtingsstoornis,
dementie, autisme).
Hulplijn doet verslag van activiteiten mis ik.
Maatschappelijke opvang: koppeling opvang en Zie daarvoor paragraaf 2.5 speciale aandachtsgebieden en in het
vrouwenopvang is onduidelijk. Hoe haal je die expertise bijzonder 2.5.1. maatschappelijke opvang.
binnen ?
Welke instrument(en) worden ingezet voor de
keukentafelgesprekken?

De regionale samenwerking is er ook op gericht om binnen de lokaal
in te richten toegangspoorten zoveel mogelijk te werken met
dezelfde instrumenten. Welke instrumenten dit zullen zijn, wordt
nader uitgewerkt.

Suggestie m.b.t. jeugdzorg: zorg bij het eerste contact
voor Veiligheid, Verbinding en Vertrouwen.
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Kan er straks op tijd gesignaleerd worden en dan als het
nodig is direct de juiste specialistische zorg ingezet
worden? Cliënten die niet direct zichtbaar zijn, of zelf om
hulp vragen, of hun eigen problematiek bagatelliseren of
niet (kunnen) ‘zien’, wie komt die op het spoor? Advies:
zorg voor duidelijkheid over waar je als ouder, burger,
professional signalen kunt neerleggen en actie wordt
ondernomen. Nu is er voor verschillende beperkingen,
aandoeningen etc een apart loket, met de juiste
expertise. Dit werkt nu goed. Mag niet verdwijnen
doordat het lokaal en dichtbij wordt georganiseerd.

Wat betreft het oppikken van signalen wordt, zoals nu ook al veel
gebeurd, een beroep gedaan op vindplaatsen als peuterspeelzalen,
scholen, huisartsen, buurthuizen, verenigingen, maar ook op medeburgers. Het is een taak van de gemeenten om ervoor te zorgen dat
voor iedereen duidelijk is waar men met ondersteuningsvragen en –
signalen terecht kan (de lokale toegang).

Sociaal wijkteam: is dit straks voor iedereen te vinden?
LVB-ers zoeken veiligheid en vertrouwdheid. Aanbieder
is dan toch eerste aanspreekpunt, en iedere aanbieder
kijkt dan toch naar zijn eigen expertise en niet
daarbuiten. De LVB-er gaat dan niet zelf naar een
sociaal wijkteam, en een latente zorgvraag blijft dan toch
'hangen' bij de aanbieder. Of die vervolgens breed kijkt
en een aanbod buiten zijn eigen organisatie biedt, is de
vraag.

Hiertoe is het belangrijk dat de lokale toegangspoorten nauw
samenwerken met ‘vindplaatsen’ van de diverse groepen, zoals
naast huisartsen, bijv. ook revalidatiecentra en woningcorporaties die
via huismeesters kunnen signaleren dat het niet goed gaat met een
huurder. Ook is het van belang dat de lokale teams bekend zijn,
zodat ook familie en buren signalen door kunnen geven.
Daarnaast is het de bedoeling dat aanbieders gezamenlijk een
aanbod doen voor ondersteuning en zorg. Er wordt dus nadrukkelijk
aangestuurd op samenwerking tussen instellingen waarmee er wel
degelijk over de eigen muur moet worden gekeken.

Het keukentafelgesprek wordt bij de mensen thuis
gevoerd. Heeft het een verplichtend karakter om dit in de
thuissituatie te doen?

Het heeft geen verplichtend karakter om het keukentafelgesprek in
de thuissituatie te doen. In de regio Nijmegen geven we er wel sterk
de voorkeur aan om het gesprek bij de mensen thuis te voeren. Via
een huisbezoek kom je veel meer te weten, waardoor maatwerk
afgestemd op de persoonlijke situatie meer voor de hand ligt.

Keukentafelgesprek; We zijn op dit moment bezig met
het ontwikkelen van EASYcare welzijn, bedoeld als
instrument t.b.v. het keukentafelgesprek. T.b.v. de
werking van het keukentafelgesprek voor ouderen is het
voorstel om de opgedane ervaringen b. v. met

Wij staan open voor suggesties, en zullen de ontwikkelingen m.b.t.
EASYcare dan ook met interesse volgen.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking
Meenemen bij de
uitwerking

De suggestie om bij de lokale toegangspoort te werken met
ervaringsdeskundigen wordt meegenomen bij de uitwerking van de
nota.
Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking
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keukentafelgesprekken/ triage op kwetsbaarheid/
verzameling van probleemgebieden in Easycare(welzijn) assessment te gebruiken.
Aandachtspunten voor verslag keukentafelgesprek:
-vastleggen datum i.v.m. evt. procedure rechtspraak
-wie tekent het verslag? -wie krijgt het verslag ?
T.a.v. transferpunten ziekenhuis: overname werkwijze
CIZ in dit kader is gewenst.
We ondersteunen het continueren van de werkwijze van
het Transferpunt. Vanuit het 100 netwerk zijn we in de
ziekenhuizen bezig met het inrichten van een
Transmurale zorgbrug voor kwetsbare ouderen, met
inzet van wijkverpleegkundigen. Deze wijkverpleegkundigen kunnen direct een verbinding maken met de
sociale wijkteams en integraliteit en betrokkenheid van
het informele netwerk van mensen garanderen.
Het vraagt ook een omslag bij hulpverleners. Hoe gaan
die straks anders werken? Is hier aandacht voor?

Ik vind het belangrijk dat de lokale toegangspoort en het
regionale werkbedrijf oog hebben voor het
spanningsveld tussen enerzijds een arbeidsmatige
dagbesteding en anderzijds (mantel)zorgtaken die een
cliënt kan hebben. Wat weegt zwaarder vanuit de optiek
van de gemeente? Probeer overbelasting te voorkomen.
Respijtzorg bieden als volwaardige vorm van
ondersteuning is hierbij belangrijk als een cliënt meer
gaat werken en hierdoor minder tijd heeft voor
(mantel)zorgtaken

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

--

Wij neigen naar handhaving van de werkwijze van de transferpunten,
maar moeten nog bezien op welke wijze we dit het beste kunnen
doen. De ontwikkelingen rond de inrichting van de Transmurale
zorgbrug voor kwetsbare ouderen zullen wij hierbij met interesse
volgen.

Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

De gekantelde werkwijze en het gewijzigde gedachtengoed over
eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht versus het bieden van
ondersteuning en zorg vraagt feitelijk van iedereen - van inwoners,
ondersteuners, hulpverleners, bestuurders, tot instellingen en
organisaties - een omschakeling in denken en doen. Dit zullen we
niet van vandaag op morgen gerealiseerd hebben. Hier is zeker
aandacht voor.

--

Meenemen bij de
uitwerking
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Samenhang met zorgverzekeraars en huisartsen: die
“samenhang” is nu erg “vrij” genoemd.

Wij zijn hiervoor in afwachting van instrumenten van rijkswege om
concreter vorm te geven aan deze samenhang.

Organisatie van zorg - aanbod en kwaliteit
De expertise m.b.t. een verstandelijke beperking staat
niet expliciet benoemd bij de hulplijnen en de integrale
lokale toegangspoorten.
Pleegzorg: Als pleegzorg regionaal georganiseerd wordt
zijn er dan mogelijkheden om kinderen waarvoor
veiligheidsrisico’s gelden buiten de regio te plaatsen. Als
dat niet kan breng je het kind en het pleeggezin in een
risicovolle situatie. Bovenregionale afspraken zijn
hiervoor nodig.

Nota wordt op dit punt aangepast.
Nota is aangepast
Uitgangspunt is lokaal wat lokaal kan, en (boven-)regionaal wat
(boven-) regionaal moet. Over bepaalde vormen van specialistisch
zorg worden dan ook (boven)regionale afspraken gemaakt als dat
nodig is. Het borgen van de veiligheid van kind en pleeggezin wordt
in de uitwerkingsfase vorm gegeven.

Hoe wordt straks de overgang geregeld van het oude
stelsel naar het nieuwe, voor trajecten die doorlopen na
1 januari 2015?

Indicaties die doorlopen na januari 2015 worden in cohorten opnieuw
beoordeeld. Hoe we dit gaan doen, wordt in de uitwerkingsfase van
de nota nader besloten.

Wat gebeurt er met een indicatie voor mensen met een
reiskosten vergoeding, denk hierover na hoe dat vorm
gegeven moet worden.

NB: indicatie worden altijd afgegeven onder voorbehoud van
beleidswijzigingen.

Er staat nog weinig in over hoe straks de overgang gaat
van de AWBZ naar de WMO, als het gaat om
dagverzorging en trajectbegeleiding voor
dementerenden.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

M.b.t. dagbesteding geldt dat we zo veel mogelijk lokaal willen
aanbieden, en hierbij gebruik maken van bestaande voorzieningen in
de gemeenten. Het kan dus zijn dat cliënten voortaan op een andere
locatie dagbesteding krijgen, of dat groepen, waar dat mogelijk is,
worden gecombineerd.

Draai de rollen eens om: haal de wijk in de
dagbesteding.
Ontschotten doelgroepen, maar behoud wel veilige
plekken voor bijvoorbeeld zelfhulp groepen.
Suggestie besparing op vervoerskosten: a.d.h.v. slimme
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Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

combinaties dagbesteding met bestaande lokale
voorzieningen (vervoer beperken) en of door meer inzet
van vrijwilligers.
Suggestie: als een dure, aangepaste voorziening wordt
aangevraagd voor een cliënt die van elders naar een
instelling verhuist in een gemeente in de regio Nijmegen,
dient goed gekeken te worden naar de combinatie van
leeftijd, complexheid van beperkingen en aandoeningen,
en de te verwachten resterende levensduur. Er vindt veel
kapitaalvernietiging plaats door complexe aanpassingen
aan een nieuw hulpmiddel, wat in praktijk slechts zéér
kort wordt gebruikt alvorens de cliënt overlijdt.
De thuiszorg komt mevrouw douchen. Zonder te Eisen m.b.t. onder andere de kwaliteit en continuïteit van de te
informeren of te overleggen komen er twee personen leveren ondersteuning en zorg worden meegenomen in het
omdat één persoon het moet leren. Dit wordt als heel contracteringstraject.
vervelend ervaren.
De ervaring is dat de professionele zorg afspreekt op
een bepaald tijdstip te komen, maar dat ze in de praktijk
meestal eerder of later komen. Je kunt er niet van op
aan, maar je bent wel afhankelijk, bijvoorbeeld om uit
bed te komen. Gemeenten moeten hierbij in de gaten
hebben dat het gaat om zwaardere vormen van zorg.

Meenemen bij de
uitwerking

Zorg die geleverd wordt moet niet te ruim zijn, maar
zeker ook niet te krap.
Rekeneenheid van professionals moet beter geregeld
worden. Nu is bv minimale rekeneenheid bij een
begeleider van autisten één uur. Is het consult korter,
dan wordt toch één uur in rekening gebracht, maar is het
70 minuten dan wordt twee uur in rekening gebracht.
Wordt door cliënt ervaren als oneigenlijk gebruik van
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Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

haar huidige PGB-budget.
Let op dat er niks aan de strijkstok van de instelling blijft
hangen: daar is winst te halen.
Het is wenselijk dat een zorgaanbieder kan aantonen
zich in te spannen om cultuursensitief te werken. Ik zou
hier zelfs een onderdeel C van maken (naast A de
beschikbaarheid-functie en B een mix van flexibele en
vraaggerichte ondersteunings- en zorgtrajecten).
Neem bij de “Dagbesteding in de wijk oa. ouderen" ook Wij hebben naar aanleiding van uw advies in de tabel in paragraaf
het vervoer op.
3.1 aan ‘dagbesteding in de wijk’ incl. lokaal vervoer toegevoegd.

Nota is aangepast

Dagbesteding: lichte zorg om te voorkomen dat zware
zorg nodig is. Activering is belangrijk.
Opbouwen netwerk: ook hierbij is dagbesteding een
belangrijk middel.
Belang van thuiszorg en (multi-)dagbesteding mag niet
worden onderschat.
Hoe houdt de gemeente toezicht op alle vormen van
ondersteuning? Wat kwaliteit en bevoegdheden betreft.

--

Het inzetten van ondersteuning en zorg heeft altijd als doel dat het
zinvol en effectief moet zijn. In de uitwerking zal daarom
meegenomen worden hoe dit geborgd kan worden.

Het is een regionale nota, maar er is een groot verschil
tussen de stad en kleinere gemeenten. Ook de In de uitwerkingsfase wordt uiteraard de kwaliteitsbeheersing en de
aanbieders verschillen. Heeft zorgen over de kwaliteit verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder
uitgewerkt.
van de zorg. Is deze wel gegarandeerd?
De regiogemeenten hebben nadrukkelijk vastgelegd dat er in het
Maatwerk moet mogelijk blijven; behoud van ZZP-ers en totale aanbod ook ruimte moet zijn voor kleine (lokale) aanbieders.
kleine aanbieders, maar maatwerk kan ook bij grote
aanbieders. Deels aanbodgericht maar ook maatwerk
bieden.

Meenemen bij de
uitwerking
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Reactie

Zoals in de nota aangegeven wordt, beogen de gemeenten in de
regio Nijmegen, ter uitvoering van de Participatiewet, om een
Regionaal Werkbedrijf op te richten. Tegelijkertijd is er het
voornemen om na de transitie AWBZ, een zo groot mogelijk deel van
de cliënten met dagbesteding naar een vorm van begeleid werken
toe te leiden (arbeidsmatige dagbesteding). Het ligt hierbij voor de
hand om de bemiddeling en werkgeversbenadering via het
Werkbedrijf vorm te geven. Er wordt op dit moment onderzocht op
welke manier dit het beste kan. Uiteraard staat de cliënt centraal.
Voor het einde van het jaar moet duidelijk zijn op welke manier de
gemeenten deze arbeidsmatige dagbesteding vorm gaan geven.
Is er een beleidsnotitie m.b.t. (arbeidsmatige) lokale en
Ten behoeve van het inkooptraject worden verschillende
regionale specialistische dagbesteding, inclusief vervoer, deelonderwerpen, zoals ook het vervoer en de
te verwachten en wanneer?
(arbeidsmatige)dagbesteding verder uitgewerkt. Naar schatting is
een groot deel van deze deelnotities aan het einde van het jaar
afgerond.
5.4: beoordeling van instellingen door cliënten klinkt Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met de
goed, maar hoe regel je dat zonder dat instelling instellingen. Er zijn bovendien landelijke clienttevredenheidsonderzoeken (per branche) die nu ook worden gebruikt voor de
meekijkt?
beoordeling van instellingen door het zorgkantoor. Mogelijk dat de
gemeenten hiervan ook gebruik kunnen maken.
Bestaat er een risico op afname van onafhankelijkheid
Met alle aanbieders, ook de lokale, worden vooraf in contracten
bij de indicatiestelling? De toegangspoort is immers sterk duidelijk afspraken gemaakt over de te leveren prestaties en het
verbonden met de lokale voorzieningen.
beschikbare budget. Gemeente zullen daarop ook sturen. Daar waar
het misgaat kunnen we aanbieders daar dan ook op aanspreken.
Organisatie van zorg - financiën, inkoop en
juridisch kader
Wanneer vindt de aanbesteding van WMODe regiogemeenten zijn momenteel nog aan het uitwerken op welke
dienstverlening plaats m.b.t. de functie begeleiding, die
wijze en in welke vorm (subsidiering of inkoop of beide) de
per 1 jan 2015 vanuit de AWBZ overgaat naar de WMO? ondersteuning en zorg bekostigd gaat worden. In de beleidsnota
“Kracht door verbinding” staan hiervoor de basis uitgangspunten
Welke criteria voor aanbesteding hanteren de
geformuleerd. Om inwoners met ingang van 1 januari 2015 te
regiogemeenten (bijvoorbeeld over samenwerking
kunnen compenseren, zullen de afspraken met aanbieders uiterlijk in
tussen zorgorganisaties; het combineren van
verschillende doelgroepen in een collectieve
het vierde kwartaal van 2014 gemaakt moeten zijn.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Opmerking n.a.v. de relatie met de Participatiewet: de
poortwachtersfunctie wordt geïntegreerd in of
ingeschakeld door de lokale toegangspoorten, waarbij
een goede aansluiting op de bemiddelingsfunctie en de
werkgeversbenadering van het werkbedrijf geborgd moet
zijn, verder vinden we het belangrijk dat de cliënt
centraal staat.

Meenemen bij de
uitwerking
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Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

voorziening; de verplichting tot instelling van een
cliëntenraad voor WMO-dienstverlening)?
Meenemen bij de
uitwerking

Suggestie inkoop:
Bekijk Dordrechts inkoopmodel (rechtstreekse en
gezamenlijk model van inkoop van hulpmiddelen)

“Zo’n samenwerkingsverband dient juridisch solide te
zijn”. Klinkt goed maar als er onenigheid komt? juridisch
solide betekent meer bureaucratie.

Met juridisch solide wordt hier bedoeld dat binnen een
samenwerkingsverband van meerdere instellingen, de
verantwoordelijkheid en het aanspreekpunt voor de gemeenten goed
geregeld is. Wat de gemeenten betreft, gaat dit niet gepaard met
meer bureaucratie.

Uitgangspunt 11: bij aanbesteding spelen wettelijke
zaken erg veel, vraag is of dit zo lukt. Is het hier handig
een tijdpad te hanteren ? alle keuzes tegelijk lukt toch
niet.

Wij zijn ons bewust van de juridische aspecten van inkooptrajecten.
Dit traject wordt daarom zorgvuldig voorbereid. Het is daarbij
denkbaar dat er over een tijdpad van enkele jaren naar de
uiteindelijke ambitie wordt toegewerkt.

Uitgangspunt 12; dure zorg onevenredig groot. Dit kan
toch in de aanbesteding resp. overeenkomst worden
afgesproken a.d.h.v. een maximum o.i.d?

Er zal in regio verband een afspraak worden gemaakt op basis van
te verwachten aantallen. Uiteraard kan dit in de praktijk anders
uitvallen, hierop heb je als gemeente maar ten dele grip. In ieder
geval moet daarom in elke gemeente het voortraject goed geregeld
zijn, zodat niet onnodig naar dure zorg doorverwezen wordt.

Het komt op mij over alsof cliënt- en bewonersorganisaties een kleinere rol krijgen toebedeeld door de
gemeenten in het partnerschapmodel. Jammer, want
juist deze organisaties kunnen formuleren wat de
missende schakels zijn tussen vraag en aanbod.
Daarnaast kunnen deze organisaties een partner zijn in
het beschermen van de rechtspositie van cliënten.

Clientparticipatie is en blijft voor de gemeenten zeker van belang.

Meenemen bij de
uitwerking
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Opmerking
Of je nu subsidieert of inkoopt, ik zou prestatieafspraken
erin opnemen over het waarborgen van de rechtspositie
van de cliënt en cultuursensitief werken.

Reactie

De wijze van inkopen en subsidiëren en de te stellen voorwaarden
gaan we in de vervolgfase bepalen, waarbij het vooral de kunst is om
te komen tot een samenhangend gebiedsgericht aanbod dat breekt
met traditionele subsidie- en inkooptrajecten per instelling.
Uitstroom vanuit een financieel motief kan en mag geen
Wij houden ons graag aanbevolen voor suggesties om in de
doel zijn. Kwaliteit moet leidend zijn.
subsidiëring of inkoop van zorg de juiste prikkel in te bouwen voor
uitstroom zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Hoe verhoudt een pakket aan zorg en ondersteuning
De gemeenten willen minder sturen op concurrentie en meer op
zich tot concurrentie?
samenwerking.
Er is landelijk nog geen verdeelmodel bekend, dus de
Ondanks het ontbreken van het precieze financiële kader, is het
basis van deze beleidsnota is los zand.
duidelijk dat we een forse bezuiniging moeten realiseren. Niettemin
is een van de uitgangspunten in de nota dat de middelen de inhoud
volgen. We zijn ervan overtuigd dat deze inhoud ook daadwerkelijk
een bezuiniging kan realiseren maar dat tegelijk de zorg beter kan
worden geregeld.
Er is een verschil tussen grote en kleine gemeenten. De De planning is zo ingericht dat voor de verkiezingen het beleidskader
verkiezingen kunnen ook een risico zijn.
moet worden vastgesteld door alle gemeenten.
Wanneer is er een concept gemeentelijke verordening De wmo-verordeningen worden in de 2e helft van 2014 verwacht.
m.b.t. de WMO-dienstverlening te verwachten?
Ik lees over de vele, noodzakelijke bezuinigingen. Ook
De 4 hobbywerkplaatsen hebben de eigen bijdrage in
bv over de stadshobby werkplaats. Nu moet de lindeberg 2013 reeds verhoogd. Vanaf 2014 volgen nieuwe verhogingen van
creatieve oplossingen vinden om toch alle activiteiten
de eigen bijdrage, die per hobbywerkplaats varieert.
door te laten gaan. Ik hoor nu vaak van mensen, met
goed pensioen, dat ze gaan schilderen elke week in de
stadshobbywerkplaat, voor 30 euro per jaar. Kunnen
deze mensen niet bv 200 euro betalen per jaar. En
alleen de mensen die niks te makken hebben 30 euro?
We moeten ook niet teveel "knuffelen".
Hoe wordt de afstemming/overdracht met de huidige Alle instellingen uit de regio zijn net als de cliëntenraden betrokken
zorgaanbieders geregeld? Hoe worden zij betrokken bij bij de ontwikkeling van de nota in verschillende plenaire
de ontwikkeling en hoe dragen de gemeenten met de bijeenkomsten. Daarnaast is er met de grote aanbieders regelmatig
overleg om informatie uit te wisselen. Uiteraard moet in de
instellingen zorg voor een naadloze overdracht?
contracten met de instellingen de overdracht goed worden geregeld,
we nemen dit mee als aandachtspunt bij de uitwerking.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking
Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking
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Bestaat er gevaar dat regionaal en lokaal elkaar de Uiteraard moeten er regionaal goede afspraken worden gemaakt,
zwarte Piet gaan toeschuiven?
met name ook over lokale inzet. Er wordt daarom op dit moment
gewerkt aan een set van criteria waaraan de lokale toegang moet
voldoen (dit vanuit het uitgangspunt dat inzet van zware zorg moet
worden voorkomen door inzet van meer lichte ondersteuning en
zorg). Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over de
financiële verrekening indien gemeente X uit de pas zou lopen (meer
zware zorg afneemt) dan de andere gemeenten.
In het licht van de kaalslag van voorzieningen in
We willen de toekomstige Wmo-voorzieningen (incl. de taken die
Dukenburg heeft Stichting de Zevensprong het voorstel
overkomen vanuit de AWBZ en Jeugdzorg) gebiedsgericht gaan
om op wijkniveau allerlei Wmo-functies in te vullen en op inkopen in samenspraak met bewoners- en cliëntenorganisaties. De
onderdelen op wijkniveau aan te besteden. Dukenburg
wijze waarop we dat het beste kunnen doen is een punt van
wil graag het eerste proefgebied zijn met een
uitwerking, waarmee in Nijmegen-Noord op dit moment ervaring
beheersorganisatie voor de aanbesteding van Wmowordt opgedaan voor welzijnsvoorzieningen. Gemeente Nijmegen
taken. Op dit moment denken we aan een wijkstichting
bezien de komende tijd in welk tempo en op welke wijze we hier
(werknaam Dukenburg Doet), waaronder ook een NV
andere proeftuinen aan toevoegen in relatie tot de Sociale
kan worden gehangen die aandelen uitgeeft. Gun ons in Wijkteams. Hierover gaan we graag met u in gesprek.
2014 een termijn van minimaal 6 maanden om dit te
organiseren.
Communicatie
We concluderen dat het moment nu nog te vroeg is; er is nog teveel
Rondom de Transities wordt er slecht gecommuniceerd
onzekerheid met name over de inhoud van de wetswijziging/ de
richting de burgers.
nieuwe wet. Bovendien is het verstandig eerst alle lokale
toegangspoorten in te richten voordat de burgers worden
Voorstel is zo min mogelijk te verschillen per gemeente
geïnformeerd.
en dit dus vooral ook gezamenlijk op te pakken.
De communicatie naar burgers heeft onze aandacht, de tip om dit zo
veel mogelijk gezamenlijk te doen wordt meegenomen.
Er is inmiddels een website opgericht www.transitieregionijmegen.nl.
Toezending helaas te laat om het ook met achterban te
kunnen bespreken.
In het implementatieproces betrekken nadrukkelijk de
cliënten/cliëntorganisaties. Waarom niet reeds in dit
stadium van zich ontwikkelende inzichten en visies?

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

We zijn ons er van bewust dat de toezending laat was. Er bestaat de
mogelijkheid om reacties nog schriftelijk/per mail in te dienen tot 12
juni.
We onderkennen het belang van betrokkenheid van de instellingen
en de cliëntenraden. Dit geldt niet alleen voor het
implementatietraject, maar ook voor het traject ervoor. In dit kader
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Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

zijn gedurende de ontwikkeling van de nota verschillende
bijeenkomsten georganiseerd met de instellingen en de
cliëntenraden. Input uit deze bijeenkomsten is verwerkt in de
verschillende beleidsdocumenten.
RECHTSBESCHERMING
Ondersteuning van uitgangspunten in hoofdstuk 2 en 4
en het persoonsvolgend budget (voorkomen onjuist
gebruik o.a.). Wel zorgen over borging van klachtrecht.
Binnen het Sociaal Wijkteam zijn div. instellingen
werkzaam met ieder eigen klachtrecht.

Klachtrecht, bezwaarprocedures hoe ga je dat
organiseren wanneer er straks zoveel mogelijk
indicatievrij gewerkt wordt?
Wij maken ons zorgen omtrent de regeling en borging
van het klachtrecht en vinden daarover in dit concept
onvoldoende omtrent terug.
T.a.v. par. 2.2.4 mediation en klachtenbehandeling is niet
hetzelfde

Suggesties:
Ik vind het belangrijk dat een zorgaanbieder een
huishoudelijk reglement heeft en een actieve
cliëntenraad.

Er is een onderscheid tussen de rechtsbescherming tijdens het
aanmeld- en aanvraagtraject van zorg en klachten over de uitvoering
van zorg. Voor klachten over de uitvoering van zorg moet iedere
instellingen een eigen klachtenprocedure hebben. Voor de
rechtsbescherming bij de toegangsbepaling voor zorg &
ondersteuning via de Sociale Wijkteams/Toeganspoort zoeken we
naar een eenduidige werkwijze, waarbij we gebruik maken van de
suggesties die tijdens de cliëntenbijeenkomst op 22 mei jl. zijn
gedaan, waaronder de mogelijkheid van een second opinion en een
onafhankelijke medition-/klachtencommissie.
Uiteraard moet de rechtsbescherming straks goed geregeld zijn. In
de nota zijn hiervoor al een aantal mogelijkheden gegeven. De
rechtsbescherming wordt in de uitwerkingsfase verder uitgewerkt. De
suggesties die zijn gedaan in de bijeenkomst van 22 mei worden
hierbij meegenomen.
Graag treden we hierover met de cliëntenorganisaties en Zorgbelang
Gelderland als koepelorganisatie in overleg.

Meenemen bij de
uitwerking

Dit is juist, voor voldoende rechtsbescherming moet in ieder geval
een klachtenprocedure zijn vastgesteld, daarnaast is het een optie
om aanvullend daarop een mediation functie in te richten.
Meenemen bij de
uitwerking

Voorstander van een regionale klachtencommissie voor
alle organisaties van zorg.
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Opmerking
Er bestaat er in deze regio een Stichting
Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen. Contact
met hen en overleg over hoe aan te sluiten, of uitbreiding
te organiseren van deze reeds bestaande groep, met de
nodige expertise, lijkt mij beter te zijn dan van de grond
af aan clubs van zorgleveranciers bij elkaar te schrapen
om een nieuw Klachten Instituut op te tuigen.

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

Soort advocaat nodig om cliënt te ondersteunen, om
mee te denken. De één weet goed hoe je de vraag moet
stellen, de ander moet hierbij geholpen worden.
De gemeente moet een duidelijke beschikking afgeven.
Optie: beschikking geven op langdurige zorg en voor
kortdurend dit aan de cliënten overlaten (hij kan er dan
voor kiezen een beschikking op te vragen).
Er moet altijd een beschikking worden gegeven, anders
krijg je inzet van zorg op basis van willekeur.
Uitgangspunt moet zijn: gelijkheid en eenduidigheid
Duidelijk uitleggen waarom voor iets gekozen wordt,
goed onderbouwen.
Tijd geven, ergens op terug kunnen komen met nieuw
gesprek, bedenktijd geven om na te denken voor
ondertekening.
- Altijd iets op papier zetten.
- Of gesprek opnemen (gebeurt al in de jeugdzorg, wel
afspraak over waar je het voor mag gebruiken).
- Verslag laten ondertekenen door alle partijen. Er is
geen plan als de cliënt er geen handtekening onder
zetten.
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Tijdens een keukentafelgesprek kunnen mensen, vooral
ouderen, niet altijd direct adequaat reageren en komen
later op terug op hetgeen besproken is. Adviseer
mensen bijvoorbeeld om een naaste of een
ouderenadviseur bij het gesprek aanwezig te laten zijn.
Soms veranderen dingen of situaties in de loop der tijd.
En ook daar komen de mensen terug op eerder
gemaakte afspraken/oplossingen.
Kortom: er zal niet altijd sprake zijn van één gesprek.
Meestal is het een soort ‘trajectje’.

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

Hoe win je als professional vertrouwen en voel je je als
cliënt vrij? Dit vergt specifieke vaardigheden van
degenen die het keukentafelgesprek voeren. Het is van
groot belang om in het gesprek goed in te spelen op
/rekening te houden met de eigenschappen/problematiek
van de cliënt. Als de hulpverlener niet de goede
verbinding weet te maken met de cliënt, heb je een
probleem. Mogelijk dat een cliënt bijvoorbeeld niet alles
verteld.
Eén aanspreekpunt t.b.v. klachtafhandeling.
Zo vel mogelijk eenduidigheid in klachtenprocedures van
verschillende instellingen (of 1 klachtenprocedure voor
alle instellingen?)
Pleidooi voor een zeer laagdrempelige
klachtenprocedure, mede omdat het vaak gaat om
klachten rond bejegening en dit moeilijk bespreekbaar is
voor vele doelgroepen en dit ook zeer precair ligt.
Richt je bij klachtenbehandeling op mediation,
klachtbemiddeling. Dit is (ook) handig voor
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Reactie

laaggeletterden.
- Recht op second opinion (medewerker van een ander
team?).
- Onafhankelijke instantie (ombudsman?) benoemen die
een bindende uitspraak doet.
- Ervaringsdeskundigheid in onafhankelijke commissie?

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Meenemen bij de
uitwerking

Zorgplan moet binnen x-periode in werking treden.
Zorg voor eenvoudige digitale formulieren.
Er worden tijdens het keukentafelgesprek juridisch
gezien toezeggingen gedaan, maar wanneer is dat
moment? De rechter accepteert het verslag van een
keukentafelgesprek als basis, volgens jurisprudentie,
namelijk niet. Rechter vond het meldingsverslag namelijk
al een aanvraagmoment. Wat wordt dus het
aanvraagmoment? Leg dit goed vast bijvoorbeeld in de
verordening Wmo? Aandacht hiervoor!
Het weglaten van formulieren en andere administratieve
rompslomp zou wel een groot voordeel zijn. Mensen
hebben hier namelijk (te) vaak ondersteuning bij nodig.
Keukentafelgesprek en maatwerk leveren:
Zorg is dat het hele traject om tot zorg te komen juist
langer gaat duren dan in de huidige situatie.

De gemeenten in de regio Nijmegen hebben nadrukkelijk als doel
gesteld dat de ondersteuning en zorg vanaf 2015 beter, sneller en
goedkoper moet. Zoals bijvoorbeeld niet meer langs verschillende
indicatieorganen hoeven. We verwachten dat juist door te werken
met een keukentafelgesprek de daadwerkelijke ondersteuningsvraag
van een inwoner sneller helder zal zijn waardoor de ondersteuning
sneller en beter geregeld kan worden. Daarnaast wordt tijd bespaart
door indicatievrij te werken. Professionals krijgen de ruimte direct
ondersteuning in te zetten. Dit alles neemt overigens niet weg dat
iedere situatie anders is, en dat in sommigen gevallen het plan voor
ondersteuning en zorg meerdere keukentafelgesprekken, en dus wat
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Een cliënt vertelt: Van een chronische ziekte kom je niet
meer vanaf, maar toch moet dit telkens weer
aangetoond worden (bij verschillende regelingen,
instanties)

meer tijd, vraagt.
Door te werken in kleinere teams is de verwachting dat er sprake
kan zijn van korte lijnen (men kent elkaar) en hoeven de hele
verhalen niet telkens opnieuw te worden weergegeven, zoals bij
bijvoorbeeld chronisch zieken.

PERSOONSVOLGEND BUDGET
Blij met dit voorstel. De keuze van de klant om een
andere leverancier, dan een van de gecontracteerden, in
te zetten blijft dus. Ondersteuning op maat is dan het
beste te realiseren.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

--

-Goed dat de betalingen niet meer naar de cliënten gaan:
teveel slechte ervaringen mee de afgelopen jaren.
Alleen het PGB geeft de maximale zelfregie aan de
cliënt. Er wordt de laatste tijd veel gezegd over fraude,
misbruik en oneigenlijk gebruik van het PGB. Om dit
tegen te gaan hoef je het PGB niet af te schaffen. Met
het afschaffen van het PGB dupeer je namelijk ook
degenen die gewoon correct gebruik maken van het
PGB. Je kunt wel kijken naar het stellen van criteria
voordat je een PGB verstrekt, om te beoordelen of
iemand wel in staat is om een PGB te beheren.
Het is een ernstige inbreuk op de keuzevrijheid van de
cliënt als de gemeente vooraf zorgaanbieders gaat
kiezen waaruit een cliënt dan weer mag kiezen (PVB). Ik
vrees dat dit ook afbreuk gaat doen aan de mate waarin
zorg vraag gestuurd en op maat geleverd kan worden.

De keuze voor behoud van een vorm van persoonsgebonden
budget (persoonsvolgend budget/trekkingsrecht) geeft aan wij ons
bewust zijn van het belang van keuzevrijheid voor cliënten. Daarbij is
een aandachtspunt in de nota om ervoor te zorgen dat er voldoende
aanbod van zorg is om uit te kiezen.

Meenemen bij de
uitwerking

Is bij de omschakeling van PGB naar PVB de
keuzevrijheid van de cliënt om een eigen zorgaanbieder
te kiezen nog voldoende gewaarborgd?
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Aan welke eisen moeten zorgverleners voldoen om pvbzorg te leveren?

Dit is nog een punt van uitwerking. Hierbij zullen we zoeken naar een
balans tussen regie door zelfredzame cliënten en kwaliteitsborging
die nodig is voor minder zelfredzame cliënten, zonder dat de
kwaliteitseisen de keuze uit zorgverleners onnodig inperkt. Wij
blijven hierover graag met alle betrokken partijen in gesprek.

Keuze trekkingsrecht / PVB, voor en nadelen?

Wij moeten nog onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het
trekkingsrecht ten opzichte van een persoonsvolgend budget. In de
brief van staatssecretaris Van Rijn van 25 april jl. koerst het kabinet
overigens op een trekkingsrecht, ook voor de Wmo. Uit deze brief
blijkt tevens dat het kabinet denkt aan het stellen van stringente
voorwaarden aan de toekenning van een pgb in de vorm van
trekkingsrecht. Bij een definitieve keuze voor het trekkingsrecht zal
de Sociale Verzekeringsbank naar verwachting landelijk het
trekkingsrecht gaan uitvoeren. We gaan er van uit dat de
uitvoeringskosten acceptabel zijn. Op dit moment vergoeden wij
overigens vanuit de Wmo reeds de ondersteuning van cliënten door
de Sociale Verzekeringsbank bij het voeren van het pgb.

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Suggesties:
PVB moet er zijn voor alle zorgzwaarten, met in acht
neming van wettelijke eisen (keurmerk).
Pleit voor PGB voor persoonlijke verzorging.
4.3: gemachtigde wordt hier niet genoemd. Staat wel in
het BW.
Maak een 'menukaart' van zorgonderdelen, waaruit de
cliënt kan kiezen en kan schuiven met wat hij op dat
moment nodig heeft. Organisaties moeten zich richten
op samenwerking, minder op concurrentie; daardoor
minder verschillende aanbieders maar goed integraal en
afgestemd aanbod op menukaart. Maar ook kleine
aanbieders in een bepaalde wijk (dichtbij) moeten op de
26

Opmerking

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

menukaart staan. Vrijheid van keuze voor kleine
aanbieders heel belangrijk vanwege kleinschalige
creatieve praktijken (bv voor begeleiding van autisten).
Misschien binden aan de menukaart van een bepaald
gebied / wijk?
Fraude helemaal uitbannen is een utopie. Richt je op
certificering en verantwoording, met name van
makelaars en tussenpersonen; dáár zit veel fraude en is
veel winst te halen.
Toezichthouders zijn nodig zodat fraude voorkomen
wordt. Maatwerk moet mogelijk zijn.
Nadruk ligt nu op het voorkomen van fraude, maar het
PGB heeft ook een andere kant: inzet van een PGB is
vaak goedkoper omdat de cliënt zelf allerlei administratie
zelf regelt die anders door een instelling worden gedaan.
Advies: laat mensen die zelf regie kunnen voeren het
PGB houden. Als de cliënt dit niet kan en er een
bemiddelingsorganisatie nodig is; is het werken met
vouchers een alternatief. Behoud de keuzevrijheid om
zelf te kunnen bepalen bij wie de ondersteuning
ingekocht kan worden.
Geen beperkingen opleggen. Voorkom een toename van
administratieve lasten.
Is het mogelijk t.b.v. borging van keuzevrijheid naast een
PVB het PGB te handhaven?
Waken tegen fraude is goed, maar om PVB tot regel en
PGB zonder meer tot uitzondering te bestempelen
veroorzaakt onzekerheid, inkomensverlies en het

Vooralsnog willen we met het oog op de uitvoerbaarheid niet de
mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget én een
persoonsvolgend budget aanbieden. Er zal wel een
overgangsregime voor de huidige pgb-houders bepaald moeten
worden. De doelstelling van het PVB is overigens dezelfde als die
van een PGB: keuzevrijheid borgen voor de cliënt.
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Opmerking
tegenovergestelde van wat beoogt wordt: zorg in eigen
netwerk.
Wat zijn de bedragen en richtlijnen voor de eigen
bijdrage? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het
financieel niet uit de hand loopt?
Het werken met een PVB is prima, omdat de cliënt dan
minder administratieve lasten heeft. Echter, het
uitgangspunt dat mantelzorg in principe niet mag worden
betaald met een persoonsvolgend budget beperkt de
zelfregie.
Er zijn mensen die tegelijk zorggevers en zorgvragers
zijn, en het moeten hebben van een PGB zoals
pleegouders. Vallen die bij wegvallen PGB systematiek
niet tussen wal en schip?

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

De eigen bijdrage wordt per gemeente vastgesteld, dit blijft een
lokale politieke keuze.
De eigen bijdrage systematiek is daarbij gebonden aan landelijke
wetgeving.

In de nota staat dat inzet van een PVB voor mantelzorg in principe
niet toegestaan wordt. In elk keukentafelgesprek wordt maatwerk
geleverd. Als uit de omstandigheden van een cliënt blijkt dat PVB
t.b.v. inzet mantelzorg dé oplossing is, dan kan dat worden
toegestaan.

Is bij de omschakeling van PGB naar PVB de
keuzevrijheid van de cliënt om een eigen zorgaanbieder
te kiezen nog voldoende gewaarborgd? Welke eisen
gaat de gemeente stellen aan zorgaanbieders en
kunnen de zelfgekozen zorgaanbieders hier wel aan
voldoen? Het PGB is in het leven geroepen omdat de
reguliere zorginstelling niet de zorg konden bieden die
gevraagd werd. Dat is een groot goed en stelt mensen in
staat om eigen regie te houden en het zo te organiseren
dat ze zelfstandig kunnen functioneren. Maar studenten
en zzp-ers die nu zorg uitvoeren kunnen nooit voldoen
aan kwaliteitseisen die gesteld worden aan instellingen.

Het PVB beoogd keuzevrijheid op een fraude bestendige wijze. In de
verdere vormgeving van het PVB wordt nog bepaald hoe de kwaliteit
van ondersteuning en zorg die met een PVB wordt ingekocht,
geborgd kan worden.

Bij het PGB wordt verwezen naar het mantelzorgbeleid.
Waar is dit mantelzorgbeleid te vinden? Wat wordt
bedoeld met respijtzorg? Zijn in het kader van respijtzorg
de mogelijkheden van vervangende mantelzorg

Elke gemeente heeft in het kader van de Wmo mantelzorgbeleid
opgesteld. Omdat gemeenten hierin gemeentelijke beleidsvrijheid
hebben, kan dit beleid per gemeente verschillen. Voor
mantelzorgbeleid kunt u daarom het beste bij uw eigen gemeente

Meenemen in de
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Opmerking

Reactie

onderzocht?

terecht. In het kader van de decentralisaties van AWBZ-taken en
Jeugdzorgtaken zal de ondersteuning van het sociaal (mantelzorg)
netwerk, waar respijtzorg onderdeel van kan uitmaken, verder
uitgewerkt worden.

TOEKOMST MEDEZEGGENSCHAP: de adviesraden,
cliëntenraden en patiëntenorganisatie en de
transities
Wij zijn deelnemer in het initiatief om te bezien of er een
regionaal platform geschapen kan worden. Wij hopen
dat een hieruit tevoorschijn komend plan ook op een
daadwerkelijke erkenning vanuit de samenwerkende
gemeenten mag gaan rekenen ook al zien wij op die weg
ook zeker nog de nodige obstakels liggen.
Hoe worden de lokale WMO-raden betrokken bij de
regionale aanpak?

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking
uitwerking

De gezamenlijke gemeenten hebben Zorgbelang gevraagd om dit
traject in gang te zetten en zullen de uitkomst zeker erkennen.
Meenemen bij de
uitwerking

Door middel van plenaire bijeenkomsten zoals die op 22 mei en
langs de formele weg voor de besluitvorming over die onderdelen
waarbij het advies van de WMO-raad betrokken moet worden.
Daarnaast moet er nagedacht worden over een nieuwe vorm van
cliëntenparticipatie in de regio, zie ook hieronder de suggesties
hiervoor.

Cliënten geven medezeggenschap zelf vorm, indien
nodig met ondersteuning, zowel wijkgericht als
regionaal, op alle niveaus: dat van het individu, de wijk
en lokaal.

Suggesties/aandachtspunten:
Initiatief nemen om de lokale samenwerking
cliëntenorganisaties uit te breiden naar regionaal niveau.

De suggesties die gedaan zijn, worden in de uitwerkingsfase
meegewogen.

Meenemen bij de
uitwerking

Cliënten(organisaties) met elkaar verbinden, daardoor
(ervarings-)kennis versterken. Flexibele netwerken.
Lokale initiatieven als voorbeeld: Peel en Maas en
29

Opmerking

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Elsendorp; ‘verplichte’ informatiebron voor wethouders
en ambtenaren
Gevraagd en ongevraagd advies door
cliëntenraden/adviesraden etc.; zowel adviezen op
thema als zaken die de wijk betreffen.
Vanuit de praktijk thema’s op de agenda plaatsen.
Uit het oude systeem, out-of-the-box-denken.
Lokale inspraak vertalen naar regionale inspraak kan
een probleem worden. Hoe behoud je lokaal advies?
Kies naast de lokale Wmo-raden, adviesraden en
patiëntenorganisaties voor een regionale raad.
Hoe vertegenwoordig je alle doelgroepen? Denk aan de
jeugd, kwetsbare doelgroepen.
Kies ervoor dat in de regionale raad afgevaardigde van
lokale Wmo raden, adviesraden, patiëntenorganisaties
ed. zitten.

Meenemen bij de
uitwerking

De regionale raad moet door de gemeente worden
geregeld
Mogelijk kun je ook regionaal werken met thema’s en
hiervoor elke keer verschillende afvaardiging sturen.
Hoofdzaken regionaal adviseren, lokaal wat lokaal kan in
eigen Wmo raad.
Meer samenwerking van de raden, regie bij de
gemeente, bundeling van de wmo-raden, let hierbij op
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Opmerking

Reactie

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

geografische betrokkenheid.
Vergeet de allochtonen en mensen met een psychische
beperking niet in de raden. Ook aandacht voor
laaggeletterden.
Richt een belangengroep op waar een
belangenconsulent aan is verbonden
Voorstel is om één gezamenlijk gremium te benoemen
en daarnaast middels een conferentiemodel ook
vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen hun
inbreng te laten doen. Middels deze structuur kunnen de
meeste grote thema's in gezamenlijkheid worden
besproken en is er ook ruimte voor specifieke inbreng
door kleine groepen belanghebbenden.
Opschaling van regionale advisering wordt niet gezien
als een probleem. Regionale thema's zijn nu duidelijk.
De rest is lokaal.
Thema suggesties voor bijeenkomsten met
cliëntenraden en belangenorganisaties van cliënten:
1 (arbeidsmatige) lokale en regionale specialistische
dagbesteding, inclusief vervoer, voor verschillende
doelgroepen
2 gemeentelijke WMO-verordening
3 inrichting van cliëntparticipatie op 4 niveaus:
individueel; per collectieve voorziening; wijk; gemeente,
regionaal
4 onafhankelijke indicatiestelling

Meenemen bij de
uitwerking
De suggesties zullen worden voorgelegd aan de werkgroepen. Het
inhoudelijk adviseren over of (voor-)bespreken van de gemeentelijke
verordening is een verantwoordelijkheid tussen de individuele
gemeente en de lokale cliëntraden, zoals bijvoorbeeld een Wmoraad. Het vaststellen van een verordening is immers een
bevoegdheid van de individuele gemeenteraad en beleid kan
onderling verschillen. Het is aan iedere individuele gemeente zelf om
inspraak met de gemeentelijke verordening te organiseren.
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Opmerking

Reactie

Heeft een cliëntenraad van een instelling straks nog wel
bestaansrecht of een toegevoegde waarde, wanneer de
professionals in gemengde sociale wijkteams werken?

Een cliëntenraad is verbonden aan een organisatie. Hij staat voor de
belangen van de cliënten intern, maar kan zich ook naar buiten
profileren en zich kenbaar maken. Binnen de organisatie kunnen zij
inspraak hebben op beleidskeuzes etc. Hier verandert als gevolg van
de transities niets aan; inspraak is bovendien bij wet geregeld.

Experimenten en proeftuinen
1 Keukentafelgesprek: gespreksprotocol; ondersteuning
van cliënt bij aanvraag WMO-dienstverlening.
2 (arbeidsmatige) dagbesteding voor verschillende
doelgroepen
3 Cliëntparticipatie op wijk- en regionaal niveau

Aanpassing nota/
Meenemen bij uitwerking

Er zijn diverse ideeën en plannen over te organiseren experimenten
ingediend. Bij het vormgeven van experimenten zal van deze ideeën
en plannen, waar mogelijk, gebruik gemaakt worden. We bedanken
iedereen voor het aandragen van ideeën en suggesties. We zijn
verheugd over de betrokkenheid die de transities met zich
meebrengen.

Overzicht toegezonden reacties: blz. 33
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Toegezonden reacties
Zorgen, vragen en aandachtspunten die door onderstaande cliëntenraden en individuele burgers zijn ingediend, zijn opgenomen in het bovenstaande
verslag:

















Dhr. Westra, Clientenraad Bureau Jeugdzorg Gelderland
Mw. Roest-Koops, Multidag Nijmegen
Dhr. Jankie, Samenwerkende Organisaties: VSN-VVR-VOS-MULTIDAG
Dhr. Buurman,cliëntenraad dagbesteding Pluryn
Dhr. Berben, werkgroep WMO/Ouderen Dukenburg (brief 7 juni 2013 en mail d.d. 23 mei 2013)
Mw. Rutten
Dhr. Verstappen, voorzitter centrale cliëntenraad Diestroom
WMO-raad gemeente Ubbergen
Sabrina Abdoelbasier, Dutch Coalition of Disability and Development
Sander J Alkemade, Vincent van Dongen, Job Schellekens, ervaringsdeskundigen bij De Kentering (Sterk voor mensen uit en in de psychiatrie).
Mw. Heyde, Seniorenraad Nijmegen
Adviescommissie homo-/lesbisch beleid - gemeente Nijmegen
Adviescommissie JMG, Nijmegen
Mw. Cuijpers
Dhr. van Zonneveld, Burgeradviesraad gemeente Heumen
Dhr. Herfst, voorzitter Netwerk 100
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Adviescommissie JMG
G e m e e n t e N i j m e g e n L 120
Postbus 9105 6500 H G N i j m e g e n
Contact: {bij voorkeur e-mail)
adviescieJMG@nijmegen.nl
Tel. 024-3292538 • www.nijmegen.nl/adviescieJMG
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Jeugd-, maatschappBlijke opuang- en GBhanidicaptenbeleid

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Nijmegen, 10 juni 2013
Kenmerk
05/JK/RD/EvdP
Betreft
gevraagd advies concept-consultatieversie van de beleidsnota
'Kracht door verbinden'

Geacht college,
Op de eerste plaats willen wij onze waardering uitspreken voor de nota,
die helder is opgebouwd, van goede kwaliteit is en duidelijk per onderwerp
de verschillende alternatieven voorlegt. Dat verdient waardering, te meer
omdat het zeer complexe processen betreft.
Prettig is bovendien, zoals weergegeven in de 'Kamerbrief over resultaten
zorgoverleg' van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn, dat een
aantal maatregelen uit het Zorgakkoord is uitgesteld. Zo blijft ook in 2014
een beroep op dagbesteding en persoonlijke verzorging mogelijk.
Daardoor is er meer tijd voor het verantwoord invoeren van de transities.
Ondanks dit tijdelijke uitstel en ondanks enkele verzachtende maatregelen, gaan de transities alles bij eikaar nog steeds gepaard aan een zeer
zwaar pakket aan bezuinigingen. De opgave blijft onverminderd groot.
We constateren met genoegen dat er veel werk is verzet sinds het
verschijnen van de nota 'Transformeren en integreren' (maart 2012).
We kunnen ons bij deze nieuwe nota wederom grotendeels vinden in de
koers die u uitzet, maar plaatsen daar opnieuw enige kanttekeningen bij.

Laat keuzevrijheid 'zorgaanbieder' maximaal bij de client
Wij waarderen het dat uw college de keuzevrijheid en regie van de client
zwaar vindt wegen en dat u daarom op voorhand uw voorkeur uitspreekt
voor de variant, waarbij een client kan kiezen uit zorg in natura of een
persoonsvolgend budget/trekkingsrecht.
U schrijft over een PVB op p. 27 van de nota: 'De client kan kiezen bij
welke zorgaanbieder hij zijn budget besteedt.'

'?.

Dat roept de vraag op wat u onder een zorgaanbieder verstaat en zou
kunnen suggereren dat u de categorie mensen die nu pgb-zorg verlenen,
zou willen inperken.
Als adviescommissie staan we op het standpunt dat fraude met pgb's
moet worden voorkomen en dat pgb-zorg van kwalitatief goed niveau
dient te zijn. De regie moet daarbij wel maximaal bij de client blijven, ook
ten aanzien van de keuze voor degeen die hem of haar zorg of ondersteuning verleent.
Het programma 'Solide pgb' van Per Saldo, landelijke belangenvereniging
van 25.000 budgethouders, laat zien hoe deze uitgangspunten prima met
eikaar te combineren zijn (zie bijlage 1). We adviseren u bij dit
programma aan te sluiten.
In dit programma wordt gepleit voor strenge controle op wie een pgb
krijgt toegekend aan de 'voorkant', zodat het pgb exclusief de eigen regie
dient en andere motieven worden uitgefilterd.
Een voorwaarde is dat er passende informatie komt waarmee mensen
vooraf ze/f kunnen nagaan of het pgb bij hen past. Ook zou er informatie
moeten zijn over het maken van een persoonlijk plan en wie kan helpen
bij het maken van zo'n plan.
In een persoonlijk plan staan de hulp- en ondersteuningsvragen op alle
levensterreinen en wat iemand wil bereiken. Op basis van dat plan bepaalt
de gemeente (lokale toegangspoort) de toegang tot het pgb en wordt
duidelijk wat er in pgb-vorm beschikbaar komt. Het persoonlijk plan kan
dan verder uitgewerkt worden, zoals het antwoord op de vraag: welke
hulp gaat er bij wie ingekocht worden? Door het zetten van een
handtekening verklaart de budgethouder dit plan te gaan uitvoeren en
vormt het de basis van de kwalitatieve verantwoording van de uitgaven
van een pgb.
Belangrijk is dat starters met een pgb (het eerste jaar) extra ondersteuning krijgen bij het voeren van de eigen regie, het vinden van goede
hulpen en dergelijke. Wat betreft het vinden van goede hulp bestaan er
reeds hulpmiddelen, zoals www.nationalehulpqids.nl, waarmee je op
plaats en soort zorg of ondersteuning kunt selecteren.
Per Saldo gaat uit van trekkingsrecht, waarbij de administratie wordt
uitgevoerd door een partij zoals de Sociale Verzekeringsbank. Bij een
persoonsvolgend budget voert de gemeente de administratie zelf uit.
Bij een afweging tussen beide varianten noemt u het aspect 'bewaken van
kwaliteitseisen'. Wij vragen ons daarnaast af wat de financiele
consequentie van de keuze tussen deze twee mogelijkheden is: hoe vallen
de kosten in beide gevallen uit?
Het moet ons van het hart dat er een grote groep is van mensen met een
persoonsgebonden budget bij wie alles goed verloopt. Zij hebben geen
probiemen met het beheer van het budget en zij kopen kwalitatief goede
zorg in. Daar hebben zij ook alle belang bij. Voor hen zou er helemaal
niets aan het systeem hoeven te veranderen. Zij zuilen verandering als
betutteling ervaren. Wij adviseren u, voor deze groep bestaande

budgethouders, de mogelijkheid om het huidige persoonsgebonden
budget in tact te laten, ernstig te overwegen.
Een vraag die daarbij meespeelt is: zou het voeren van een administratie
door een derde (zoals met de keuze voor een persoonsvolgend budget het
geval is), ten koste gaan van de hoogte van hun pgb?

Het lO-uurscriterium
Sinds 1 januari 2012 geldt er landelijk in de AWBZ een 10-uurscriterium.
Heb je een indicatie van minder uren, dan kun je alleen nog zorg in natura
ontvangen en geen zorg via een persoonsgebonden budget. Op 1 januari
2014 zou dit criterium ook voor bestaande AWBZ-clienten gaan gelden.
Het verheugt ons dat uw college vanaf 1 januari 2015, voor de taken die
overgaan van de AWBZ naar de Wmo, dit criterium niet zal hanteren.
Echter, er ontstaat in 2014 een 'gat'. Wij adviseren uw college, om via de
u ter beschikking staande kanalen, ervoor te pleiten dit gat te dichten.

Rechtsbescherming
We onderschrijven het werken zonder indicatie volgens het principe 'ja,
tenzij' en het werken met een eenvoudige verwijsbrief. Het is goed hier
ervaring mee op te doen in proeftuinen met lokale toegangspoorten.
Als client wil je hoe dan ook wel zicht hebben op wat de gemeente aan
zorg of ondersteuning toekent. Het kan zijn d a t j e hulp krijgt toegewezen
via een zorgaanbieder en dat je daarnaast wordt verwezen naar een
collectieve voorziening. Stel, dat die voorziening niet aansluit bij je
behoefte en je voelt je niet gecompenseerd v o o r j e beperkingen? Waar
kun je je dan op beroepen?
Uw college lijkt redelijk optimistisch over de uitkomst van de keukentafelgesprekken. Deze zou in een beperkt aantal gevallen leiden tot meningsverschillen. Onder invloed van de kortingen op het gemeentelijke budget
en alle veranderingen die worden doorgevoerd, zou de weerstand onder
burgers die een beroep doen op de Wmo wel eens groter kunnen zijn dan
uw college verwacht. We vinden het in dit kader een prima voornemen om
een onafhankelijke mediationfunctie en/of klachtencommissie in te stellen
voor het domein zorg en welzijn.
Je zou kunnen zeggen: hoe beter de kwaliteit van het keukentafelgesprek,
hoe groter de kans dat partijen overeenstemming bereiken. En hoe meer
geschillen via mediation of klachtenbehandeling kunnen worden opgelost,
hoe minder bezwaar- en beroepsprocedures er nodig zijn.
Echter, de mogelijkheid van bezwaar en beroep moet wel open blijven
staan. In welke gevallen, dat is de vraag. We adviseren u hiermee ruim
ervaring op te doen in de proeftuinen en hier clienten- en
belangenorganisaties (met ervaringsdeskundigen) bij te betrekken.
In dit kader is het ook van belang om na te denken over complicaties die
kunnen optreden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als afspraken die gemaakt
zijn in het keukentafelgesprek niet nagekomen (kunnen) worden,
bijvoorbeeld door het uitvallen van de mantelzorg of doordat de instelling
geen zorg of ondersteuning kan leveren?

Preventie voor curatie
In het kader van preventie voor curatie plaatsen we de volgende
opmerking. Bekend is dat in instellingen [op wat voor soort instellingen
wordt hier precies gedoeld?] en gevangenissen veel mensen zitten met
psychische beperkingen of licht verstandelijke handicaps. Vaak is niet
onderkend dat bij deze personen sprake is van een beperking, met alle
gevolgen vandien. In dit kader pleiten wij al in een vroeg stadium voor
een goede screening op ggz- en Ivg-problematiek, als daar enige
aanleiding voor lijkt te zijn.

Jeugdzorg
Er zit een aantal vooronderstellingen in de nota. Een daarvan is dat het
proberen te vermijden van een ondertoezichtstelling (OTS) of langdurige
zorg tot een betere oplossing leidt/goedkoper is. Het principe als uitgangspunt is goed. Echter, een snelle OTS kan in een aantal gevallen verdere
beschadigingen van kinderen/jongeren voorkomen en dat is ook kostenbesparend. ivieteen erkennen dat langdurige zorg nodig is, kan ook goedkoper zijn en een betere oplossing dan van incident naar incident hoppen.
Belangrijker is naar ons idee dan ook een goede motivering van het
besluit en niet zozeer een signaal dat de gemeente bepaalde besluiten
liever niet wil. Dat geeft organisaties verkeerde prikkels om het juiste te
doen. Binnen jeugdzorg zijn organisaties hierop al aan het voorsorteren.
Kinderen/jongeren worden vaker terug naar bioiogische ouders geplaatst
waar het regelmatig weer opnieuw mis gaat. Bekend is dat al die overplaatsingen het kind verder beschadigen en hechting moeilijk zo niet
onmogelijk wordt.
Bij jeugdigen die vanwege veiligheidsredenen uit huis worden geplaatst in
een pleeggezin is een plaatsing in de regio niet altijd gewenst. Fysieke
afstand van bioiogische ouders kan zeer behulpzaam zijn bij het je
veilig(er) voelen, zowel voor de jeugdige als voor het pleeggezin.
Bovendien is plaatsing in een pleeggezin in een andere regio een veel
goedkopere oplossing dan in een tehuis indien er een gebrek is aan pleeggezinnen in de regio.
Met een subsidie/contract met huidige organisaties komt ook de huidige
werkwijze mee, w a a r j e als gemeente nu juist anders wilt werken. Juist
nieuwe en kieine aanbieders zouden een kans moeten krijgen (denk bijv.
aan een wijkcollectief). Een zorgaanbieder voor pleegzorg is sowieso niet
wenselijk. Een monopoliepositie geeft weinig impulsen voor vernieuwing
en verbetering.
Hoogachtend,

Bijlage 1: Solide pgb

Wat is er nodig voor een solide pgb?
Voor veel mensen met een chronisch zieke en langdurige beperking Is het pgb belangrijk. Het pgb maakt het voor
hen mogelijk om de regie over hun eigen leven te houden. Met een pgb richten zlj hun leven In en zoeken de
personen ult die hen helpen, op tijdstippen die zij wensen. Ze maken zelf werkafspraken en beslissen zelf wat er
op welk moment gedaan moet worden. Zij sturen blj als de zorg nlet passend is of onder de maat.
Helaas ziet Per Saldo ook mensen in het pgb terechtkomen die niet goed In staat zijn - al dan nlet met hun
vertegenwoordigers en netwerk - deze regie te voeren. Dat heeft oorzaken.
•
•

Zij worden door zorgaanbieders onder druk gezet om over te stappen naar het pgb, waarbij de Instelling
of het zorgbureau het budget opeist, besteedt en beheert.
Zij hebben geen keus. In een aantal sectoren is een tekort aan passende zorg in natura. Er is daardoor
geen keuze. Willen ze zorg krijgen, dan kan dat alleen met een pgb, ook al hebben ze dat liever niet. Het pgb
wordt dan oneigenlijk ingezet.
Per Saldo benadrukt dat met het solide pgb de zorg goedkoop blijft en gebruikers het doel bereiken waan/oor het
pgb bedoeld Is: In elgen regie zelf kwalitatief goede zorg organiseren.

Wel reele tarieven
De pgb-tarieven zljn ongeveer 3 5 % lager dan voor zorg in natura. Belangrijk Is dat de tarieven van het pgb reeel
zijn, zodat de juiste zorg daadwerkelijk ingekocht kan worden. Dat geldt ook voor het vaststellen van de tarieven
voor betaling aan mantelzorgers. Het solide pgb zorgt dus voor lagere uitgaven, mits er aan de 'voorkant' goed
gekeken wordt naar de instroom.
Aan de poort moet streng bekeken worden wie erwel en wie er geen pgb krijgt. Dat gebeurt in het
toegangsgesprek.

•

1. Veranker het solide pgb

•

2. Kies bewust en weloverwogen

•

3. Maak een persoonliik plan

•

4. Het toegangsgesprek is persoonliik en breed

•

5. Toerusten en ondersteunen

•

Samenvatting: Wat is er nodig voor solide pgb?

1. Veranker het solide pgb
In de huidige Awbz, W m o en Zorgverzekeringswet is het pgb niet altijd mogelijk en niet gelijkwaardig aan zorg in
natura. Blj een solide pgb Is het dat wel. Niet langer zal het pgb een second best option zijn voor het geval zorg in
natura niet voldoet.
Elgen regie behoort een gelijkwaardige keuze te zijn naast andere financierlngsvormen van zorg.

2. Kies bewust en weloverwogen
Eigen regie en zelf de passende zorg regelen zijn de argumenten om voor een pgb te kiezen. Hierin zit de
meerwaarde van het pgb. Ook de wettelijke vertegenwoordigers, zoals ouders en anderen in het netwerk van
mensen met een langdurige beperking die probiemen hebben met elgen regie, kunnen voor een pgb kiezen.
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Nlet voor Iedereen
Er blijven mensen voor wie het pgb niet de beste oplossing Is. De langdurige zorg moet voor hen anders geregeld
worden en de financiering van deze zorg moet hierbij passend zijn. Het pgb is dat niet en dus moeten er andere
financieringsvormen ingezet worden. De voorstellen van de coalitie voor eigen regie over
persoonsgebonden
financiering
bieden hiervoor duidelijke handvatten.

Goede Informatie om tot keuze te komen
Het is belangrijk om mensen die een pgb overwegen goede informatie vooraf te geven waarmee een
weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Voor wie is het pgb bedoeld en voor wie niet. Er Is uitleg over het
persoonlijk plan, de elgen regie en het werk dat bij het maken van een persoonlijk plan komt kijken. Ook is de
pgb-test beschikbaar waarmee iemand kan nagaan of het pgb passend Is.

3. Maak een persoonlijk plan
Per Saldo wll naar een exclusief gebruik van het pgb voor elgen regie in de langdurige zorg. Een
toegangscontrole tot het pgb Is nodig om te voorkomen dat het pgb voor andere doelelnden wordt gebruikt dan
elgen regie. Een persoonlijk plan is een goede manier om de eigen regie in beeld te brengen en het helpt
startende budgethouders op weg.

Waarom, waartoe, hoe, wat en wie
In een persoonlijk plan kan de hulpvraag breed zijn vanuit het perspectief van de aanvrager. Het hoeft niet
beperkt te blijven tot een regeling. Aangegeven wordt waarom lemand met een pgb aan de slag wil, wat hij wil
realiseren en hoe de zorg met een pgb ingevuld gaat worden. Daarmee kan ook gerichter naar passende
zorgverleners gezocht worden. Aparte aandacht krijgt het onderdeel W a t doe je zelf, wat doen naasten, wat zou
je zelf kunnen gaan doen en wat is daarvoor nodig'. Er blijft zo ruimte om de ontwikkelmogelijkheden van mensen
met een beperking en de inzet van het netwerk op te pakken in een persoonlijk plan.
De besluiten uit het toegangsgesprek voor gemeentelijke regelingen W m o , Awbz, Zorgverzekeringswet en andere
voorzieningen kunnen vervolgens verwerkt worden in het persoonlijk plan. Vastgelegd wordt wat er bij wie
ingekocht gaat worden.

Persoonlijk plan maakt kwalitatieve verantwoording mogelijk
In het persoonlijke plan zljn de persoonlijke doelen uitgewerkt en er staat in bij wie welke zorg ingekocht zal
worden. Door de ondertekening wordt het een verklaring waarmee ook betalingen uit het pgb kwalitatief
verantwoord kunnen worden in bijvoorbeeld Awbz en Wmo. Zolang het trekkingsrecht niet Is ingevoerd, gebeurt
het nog achteraf Door het persoonlijk plan komt In de verantwoording een duidelijke link met eigen regie en
kwaliteit van de ingekochte zorg.
Clientondersteuning kan mensen helpen bij het voeren van eigen regie en het maken van een persoonlijk plan.
Het persoonlijk plan is het stuur in handen van de budgethouder en geen administratieve barriere.

4. Het toegangsgesprek is persoonlijk en breed
Bij het aanvragen van zorg komt een hoop kijken. Het kost veel mensen moeite om erachter te komen bij welke
Instantie ze voor welke hulp en ondersteuning terecht kunnen. Vervolgens moeten er los van eikaar staande
procedures worden dooriopen, waarbij mensen ingewikkelde formulieren moeten invullen en gegevens moeten
aanleveren. Dat kan eenvoudiger via een loket waarbij mensen in staat gesteld worden om vanaf het begin de
regie In eigen hand te nemen en te houden. Het persoonlijk plan en gesprek zljn de sleutel.

Zelf beslissen om te werken met een pgb

Voorop bij een solide pgb staat dat mensen altljd zelf beslissen dat ze het meest gebaat zijn bij een pgb. Dit
principe moet gelden In alle regelingen voor langdurige zorg, zoals W m o , Awbz en Zorgverzekeringswet. Het is
dus niet aan zorgverleners om dit te beslissen.

Bij de start streng en duidelijk
Naast het persoonlijk plan is het toegangsgesprek voor gemeentelijke regellngen en de Awbz essentieel voor de
goede werking van het solide pgb. Dlt is de een loket benadering waarbij het regelen van de financiering en
koppelingen hierin verschuiven naar de backoffice. Het persoonlijke gesprek gaat verder dan in de huidige
indicatiestelling. Het vertrekpunt Is de elgen regie, de te realiseren doelen en ontwikkelingen. De uitkomst Is
duidelijkheid over welke ondersteuning er gaat komen. Persoonlijk contact in het face to face gesprek is daartoe
noodzakelijk. Maar ook om mensen in het vizier te krijgen die enkel tot het pgb zljn aangetrokken door financieel
gewin en zij die het pgb opgedrongen krijgen. In het gesprek kan dlt direct gevraagd worden en uitgelegd worden
dat het pgb hier niet voor bedoeld is. Zij worden dus geweerd ult het pgb.
In het toegangsgesprek past de zogenaamde 360° scan. De medewerker gaat uit van de wensen en
mogelijkheden van de aanvrager, hij(zij) gaat na wat mensen willen, welke ontwikkelingen ze voor ogen hebben,
beoordeelt of pgb passend is en hoe de diverse regelgevingen ingezet kunnen gaan worden. Het moolst is als
er in dlt gesprek duidelijkheid komt over het beschikbare budget.
Deze aanpak past goed bij de ontwikkeling van een breed pgb, een alles-in-1-budget
ult verschillende regelingen gecombineerd kunnen worden.

waann meerdere budgetten

5. Toerusten en ondersteunen
Werken met een pgb vraagt veel van budgethouders. Niet alleen moeten zij een persoonlijk plan maken, maar
ook zelf zorgverleners zoeken, ze worden dan ineens werkgever/opdrachtgever en hebben te maken met
ingewikkelde wet- en regelgeving. Het vinden van passende zorgverleners vraagt veel. Onderzoek wijst uit en de
en/aring van Per Saldo leert, dat als startende budgethouders in het eerste jaar goed op weg worden geholpen,
ze in de toekomst weinig tot geen 'fouten' maken bij het werken met hun pgb en ze de regie behouden. Per Saldo
kan hierin een duidelijke rol spelen door het geven van voorlichting en cursussen.

Trekkingsrecht
Het solide pgb haalt de controle op de uitgaven naar voren en maakt de vele huidige controles achteraf niet meer
nodig. De overheid wil vanaf 2014 het trekkingsrecht invoeren. Hierdoor wordt de voorgenomen uitgaven uit het
pgb vooraf gekeurd.

Hoe ziet het trekkingsrecht eruit
Per Saldo heeft met budgethouders de uitgangspunten en leveringsvoorwaarden uitgewerkt. Het trekkingsrecht
dient een centraal systeem te zljn dat voor meerdere regelgevingen te gebruiken is zoals Awbz, Wmo en
Zorgverzekeringswet. Met een trekkingsrecht wordt het eenvoudiger om een breed pgb voor langdurige zorg te
beheren, waarin meerdere budgetten uit diverse regelingen samenkomen
Een centrale uitvoering Is voonwaarde om fraude aan te pakken. Gegevens kunnen gekoppeld worden,
bijvoorbeeld van zorgaanbieders. Hiermee Is efficiente controle vooraf mogelijk. Gemeenten kunnen er op
aangesloten worden.
Budgethouders kunnen online volgen wat er met hun budget gebeurt en behouden daarmee verantwoordelijkheid
voor het pgb. Zij kunnen bijstorten indien ze dat willen. Het trekkingsrechtsysteem en e P G B (het elektronisch
boekhoudprogramma voor budgethouders) zijn gekoppeld.
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Geachte mevrouw Bongers,
Allereerst danken wij voor uw advies. Wij nemen uw complimenten over de kwaliteit van de
concept-beleidsnota graag in ontvangst. Wij tellen net als u de zegeningen uit de brieven van
staatssecretaris Van Rijn d.d. 24 en 25 april jl. aan de Tweede Kamer, omdat hierin een aantal
bezuinigingen op de (toekomstige) Wmo-voorzieningen zijn uitgesteld of verzacht. Ook zijn we
het met u eens dat het desalniettemin een grote opgave is voor gemeenten om het omvangrijke
pakket aan zorgtaken in combinatie met bezuinigingen uit te gaan voeren.
Uiteraard plaatst u ook kanttekeningen bij de concept-beleidsnota die zich toespitsen op
keuzevrijheid en de keus voor persoonsvolgende budgetten in plaats van persoonsgebonden
budgetten.
Wij ondersteunen uw insteek dat het zogenaamde keukentafelgesprek, het brede
toegangsgesprek, de basis moet vormen voor de keuze voor een persoonsvolgend
budget/trekkingsrecht. Het integrale persoonlijke plan dat indien nodig voortvloeit uit het
keukentafelgesprek, vormt de basis voor de invulling van het persoonsvolgende budget als daar
voor wordt gekozen.
Een punt van uitwerking is aan welke eisen zorgverleners moeten voldoen om pvb-zorg te
leveren. Hierbij zullen we zoeken naar een balans tussen regie door zelfredzame cliënten en
kwaliteitsborging die nodig is voor minder zelfredzame cliënten, zonder dat de kwaliteitseisen de
keuze uit zorgverleners onnodig inperkt. Wij blijven hierover graag met u in gesprek.
Wij moeten nog onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het trekkingsrecht ten opzichte
van een persoonsvolgend budget. In de brief van staatssecretaris Van Rijn van 25 april jl. koerst
het kabinet overigens op een trekkingsrecht, ook voor de Wmo. Uit deze brief blijkt tevens dat het
kabinet denkt aan het stellen van stringente voorwaarden aan de toekenning van een pgb in de
vorm van trekkingsrecht. Bij een definitieve keuze voor het trekkingsrecht zal de Sociale
Verzekeringsbank naar verwachting landelijk het trekkingsrecht gaan uitvoeren. We gaan er van
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uit dat de uitvoeringskosten acceptabel zijn. Op dit moment vergoeden wij overigens vanuit de
Wmo reeds de ondersteuning van cliënten door de Sociale Verzekeringsbank bij het voeren van
het pgb.
Vooralsnog willen met het oog op de uitvoerbaarheid niet de mogelijkheid tot een
persoonsgebonden budget én een persoonsvolgend budget aanbieden. Er zal wel een
overgangsregime voor de huidige pgb-houders bepaald moeten worden.
Wat betreft de rechtsbescherming in relatie tot indicatievrij werken zullen we de suggesties die
zijn gedaan tijdens de cliëntenbijeenkomst op 22 mei jl., waaronder een onafhankelijke
mediationfunctie, nader onderzoeken. Ook zullen we bezien op welke wijze een bezwaar- en
beroepmogelijkheid ingebouwd kan worden.
Een korte lijn tussen de hulplijnen enerzijds en de Sociale Wijkteams, de regieteams en
ondersteuningsteams/ZAT's op scholen anderzijds is essentieel om te zorgen dat niet onnodig
zware zorg wordt ingezet en om tegelijkertijd juist (langdurige) zorg te bieden of te interveniëren
met een OTS waar nodig. Pleegzorg gaan we regionaal inkopen, maar dit sluit plaatsing in een
pleeggezin buiten de regio niet uit. Hierover dienen pleegzorgorganisaties onderling afspraken te
maken.
In de uitwerkingsfase moeten we bepalen via welke inkoopconstructie het beste een integraal
gebiedsgericht aanbod en een integraal regionaal aanbod tot stand kan komen en op welke wijze
we zorgaanbieders gaan selecteren. We willen kleine aanbieders hierbij zeker niet uitsluiten.
Bij alle onderwerpen, zeker bij de nadere vormgeving van het persoonsvolgend budget en de
rechtsbescherming, zullen wij cliënt- en belangenorganisaties blijven betrekken.
Wij lobbyen via de G32 en de VNG voor onder meer zoveel mogelijk beleidsvrijheid voor
gemeenten en zullen in de lobby meenemen dat het onwenselijk is dat er in 2014 een gat valt
door de inwerkingtreding van het 10-uurscriterium voor bestaande cliënten met AWBZbegeleiding.

Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg
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SR06/AnHeyde
Gevraagd advies 'Ki-acht door Verbinding' over de transitie van Jeugdzorg en
AWBZ-taken

Geacht college,
Vooruitlopend op uw adviesaanvraag brengt de Seniorem-aad hierbij advies uit over de
concept-consuhatieversie van de beleidsnota 'Kracht door verbinding', ervan uitgaande dat de
streklcing van de definitieve versie niet significant zal afwijken.
Ailereerst spreken wij onze waardering uit over het feit dat negen gemeenten erin geslaagd
zijn om tot een gezamenlijke beleidsnota te komen. De nota is zeer goed en helder
opgebouwd. Bovendien apprecieren wij het zeer dat het hier om de concept- consultatieversie
gaat, waarin denkbare alternatieven voor consultatie aan verschillende partijen worden
voorgelegd.
In de vergadering van 29 mei j l . heeft de Seniorenraad deze beleidsnota uitvoerig behandeld
en plaatst de volgende opmerkingen.
1. 'Ki-acht door verbinding' gaat over de transitie van de A W B Z en van de jeugdzorg. Op
de inspraakavond van 22 mei jl. is door wethouder Frings gesteld dat er bewust
gekozen is om geen doelgi^oepen te noemen. Toch valt het ons op, dat de nota de
indruk geeft dat deze vooral is geschreven vanuit het oogpunt van de transitie van
jeugdzorg, dit is dus een doelgi-oep. Door de keuze om geen andere doelgroepen te
noemen stelt de Seniorenraad dat kwetsbare (geriatrische) ouderen, die met de transitie
van de A W B Z te maken kiijgen, daardoor onderbelicht worden.
Advies: De transitie A W B Z dient gelijkwaardig met de transifie van de jeugdzorg te
worden behandeld.
2. Een toegangspoort. In de gemeente Nijmegen zal het Sociaal Wijkteam de functie van
'lokale toegangspoort' veivullen. Dit vereist dat er per 1 januari 2015 in elke wijk een
goeddraaiend Sociaal Wijkteam moet zijn.
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Advies: Maak in een planningskader duidelijk waar en wanneer de nog op te richten
Sociale Wijkteams starten.
3. Transferpunten ziekenhuizen (par. 2.5.2). U heeft het voomemen "de mogelijkheid te
onderzoeken om de werkwijze ten aanzien van de transfeipunten van het CIZ over te
nemen en in tweede instantie de lokale toegangspoort in te schakelen met het oog op
de gewenste integraliteit en de betrokkenheid van het informele netwerk van mensen."
Bedoelt u hiermee de transfeipunten van de ziekenliuizen over te nemen?
Advies: Handhaaf de transferpunten zoals ze nu georganiseerd zijn, want deze werken
goed.
4. De Seniorenraad onderschrijft het uitgangspunt dat ondersteuning en zorg zoveel
mogelijk dichtbij mensen wordt georganiseerd, dus zo lokaal mogelijk. "Zoveel
mogelijk" laat dus ruimte voor maatwerk. Concreet kan dit dan betekenen dat bij de
"dagbesteding in de wijk o.a. voor ouderen", er toch ouderen naar een dagbesteding
elders gaan, omdat daar maatwerk kan worden geleverd. In het schema op pag. 19
wordt bij de A W B Z begeleiding en -verzorging regionaal "gespecialiseerde
dagbesteding inclusief vervoer" gesteld.
Advies: Neem bij de "Dagbesteding in de wijk, o.a. ouderen" ook het vervoer op.
5. Par. 3.3.2. Subsidieren of inlcopen. In § 3 is terecht gezocht naar waarborgen zodat
aanbieders samenwerken in plaats van concuiTeren. Dit is in het belang van kwetsbare
burgers. In de lijn van de nota Kracht door Verbinding indiceert dit naar ons lijkt
eerder subsidieren dan inkopen. In dezelfde paragi'aaf staat dat de gemeente een
prikkel wil inbouwen c.q. beloning wil geven voor het voorkomen van dure, intensieve
en langdurige zorg (sturen op netwerkversterking en uitstroom). Hierbij wil de
Seniorenraad de volgende opmerkingen plaatsen:
Uitstroom vanuit een fmancieel motief kan en mag geen doel zijn. Kwaliteit moet
leidend zijn, het doel van de uitstroom is het beter worden of voelen.
Sturen op netwerkversterking: Hierbij willen wij erop wijzen dat voor (alleenstaande) ouderen van hoge leeftijd netwerkversterking dikwijls onmogelijk is.
Netwerkversterking kan voor de zorgaanbieder voor deze doelgi'oep dus geen
prikkel voor beloning zijn. In deze context veiwijzen wij naar een onderzoek van
Mezzo over eenzaamheid onder mantelzorgers (zie bijlage). Uit dit onderzoek
wordt duidelijk dat netwerkversterking niet overschat moet worden.
Advies: Subsidieren is te verkiezen boven inkopen. Kijk kritisch naar het inbouwen
van een prikkel/beloning.
6. Altematieven voor een persoonsgebonden budget. De Seniorenraad is het eens met
uitgangspunt 13: Als de Wmo het toestaat, behoud van de mogelijldieid van vraaggestuurde fmanciering, maar wel in een vorm die fraude, misbmik en oneigenlijk
gebruik tegen gaat. De Seniorenraad stemt eimee in om het Persoonsgebonden budget
(PGB) te vei-vangen door een Persoonsvolgend budget (PVB). Wel dient de client
keuzevrijheid in aanbieders te hebben, dit in het belang van de zelfregie.
Advies: Vervang het PGB door het PVB, maar voor de client met behoud van
keuzevrijheid in aanbieders.
7. Rechtspositie clienten. De V N G werkt een aantal bepalingen rond klachtrecht en
vertrouwenswerk nader uit. De Seniorem-aad adviseert deze af te wachten met de
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kanttekening dat de reclitsbesclienning van de client in ieder geval duidelijk en goed
geregeld moet worden.
Tot slot: Op de bijeenlcomst van 22 mei jl. was inspraak en advisering een van de
gespreksondei-weipen. Nog maar twee jaar geleden hebben we in Nijmegen de discussie
gehad over behoud van de vier adviescommissies versus een gemeenschappelijke Wmo-raad.
De Seniorenraad adviseert u om deze discussie niet weer opnieuw te beginnen. De adviescommissies vervullen de taken van een Wmo-raad en in veel bredere mate dan een Wmo-raad
zou kunnen bieden. Het zou zonde zijn om deze kwaiiteiten weg te gooien. Uiteraard is de
Seniorenraad wel bezig met de consequenties van de transitie A W B Z voor haar eigen
taakstelling.
Geacht College, wij hopen dat onze opmerkingen en adviezen de beleidsnota 'Kracht door
Verbinding' ten goede komen.
Met vriendelijke groet.

Bijlage: Eenzaamheid onder mantelzorgers is groot

4

Bijlage Advies Seniorenraad 6 juni 2013
U i t : Nieuwsbrief Zorg en Welzijn 30 mei 2013
Onderzoek Mezzo
'Eenzaamheid onder mantelzorgers is gi^oot'
Langdurig zorgende mantelzorgers zijn opvallend eenzaam, dat blijkt uit een peiling
onder het Nationaal Mantelzorpanel van Mezzo, de landelijke vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. De reden voor deze eenzaamheid is de verandering
in de relatie met de zorgvrager en vrienden en kennissen.

43 procent van de mensen die langdurige voor een ander zorgen zijn eenzaam. Afgezet tegen
het landelijke eenzaamheidspercentage van 10% zijn mantelzorgers dus opvallend eenzaam,
concludeert Mezzo. Dat hoge percentage is volgens de vereniging slecht voor het welzijn en
de gezondheid van mensen en wordt ook een maatschappelijk probleem. 'In de
toekomstplannen voor de langdurige zorg wordt ervan uitgegaan dat we meer voor eikaar
gaan zorgen. A l s j e deze cijfers bekijkt kun jeje afvragen of de manteizorger wel beschikt
over zo'n gi-oot sociaal netwerk om op terug te vallen', aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur
van Mezzo.
Vrienden
Ruim 600 langdurig zorgende mantelzorgers van het Mantelzorgpanel vulden een digitale
vragenlijst in. Mezzo wil met dit panel de behoeften en meningen van mantelzorgers over
actuele vraagstuldcen in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren perjaar bevraagd. Zo
blijkt uit de peiling dat mantelzorgers zich eenzaam voelen doordat vrienden of kennissen de
situatie of zorgen niet begrijpen. Vrienden en kennissen haken af door de situatie en
mantelzorgers komen tijd tekort om sociale contacten te onderhouden.
Respijtzorg
Waimeer mantelzorgers gebmik maken van respijtzorg neemt de mate van eenzaamheid af
(van 68%o die enige mate van eenzaamheid ervaart naar 53%). De respondenten gaven aan dat
zij het op prijs stellen als iemand hen helpt bij het uitbreiden van hun kennissenkiing. 'Gezien
het gi'ote appel dat wordt gedaan op mantelzorgers is het van cmciaal belang dat gemeenten
deze vormen van ondersteuning mimhartig toekennen. Alleen dan is het mogelijk om
langdurig en intensief voor iemand te zorgen', aldus Hoogendijk.
door MezzoSO mei 2013
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Geachte mevrouw Heyde,
Om te beginnen danken wij u voor uw advies. Wij nemen uw waardering over de regionale
samenwerking die tot de totstandkoming van een gezamenlijke beleidsnota heeft geleid en de
complimenten over de heldere opbouw van de nota graag in ontvangst.
Wij gaan puntsgewijs in op uw opmerkingen bij de concept-beleidsnota:
1. De concept-beleidsnota Kracht door verbinding is nadrukkelijk geschreven voor de
transitie Jeugdzorg én AWBZ. De integrale lokale toegangspoorten zijn bedoeld voor
iedereen van 0-100 jaar. Dit geldt ook voor de gebiedsgerichte pakketten van
(langdurige) zorg & ondersteuning waarin naast ambulante jeugdhulpverlening en
ambulante begeleiding (grotendeels aan cliënten met psychiatrische of verstandelijke
beperking), persoonlijke verzorging (veel ouderen) en dagbesteding (waaronder ouderen)
worden opgenomen. Jeugdzorg bevat meer taken die we op regionaal niveau willen
(blijven) organiseren dan de AWBZ-taken die overkomen. Hierdoor ligt bij de taken van
het regionale coördinatiepunt en bij de regionale inkoop van zorg het accent meer op
jeugdzorg, waardoor een enigszins vertekend beeld kan ontstaan over de
gelijkwaardigheid tussen de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ.
2. We hebben de ambitie om uiterlijk 1 januari 2015 stadsdekkend 12 tot 15 Sociale
Wijkteams werkzaam te hebben in Nijmegen. In 2013 komen er 2 Sociale Wijkteams bij,
in Midden en West, en in 2014 zijn minimaal 6 extra Sociale Wijkteams gepland,
resulterend in minimaal 12 Sociale Wijkteams voor 1 januari 2015.
3. Wij neigen naar handhaving van de werkwijze van de transferpunten, maar moeten nog
bezien op welke wijze we dit het beste kunnen doen.
4. Wij hebben naar aanleiding van uw advies in de tabel in paragraaf 3.1 aan ‘dagbesteding
in de wijk’ incl. lokaal vervoer toegevoegd.
5. Wij houden ons graag aanbevolen voor suggesties om in de subsidiëring of inkoop van
zorg de juiste prikkel in te bouwen voor uitstroom zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit. De wijze van inkopen en subsidiëren en de te stellen voorwaarden gaan we in
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de vervolgfase bepalen, waarbij het vooral de kunst is om te komen tot een
samenhangend gebiedsgericht aanbod dat breekt met traditionele subsidie- en
inkooptrajecten per instelling.
Netwerkversterking is maatwerk. Met de kanteling beogen we juist te bereiken dat zorg &
ondersteuning door professionals en vrijwilligers beschikbaar blijft voor mensen zonder of
met een beperkt netwerk. In veel gevallen zal het gaan om een combinatie van
professionele en vrijwillige inzet, waarbij nog veel winst is te behalen uit een betere
balans en afstemming tussen beiden. Daarnaast zal ook aandacht moeten zijn voor
netwerkversterking van de mantelzorger, zoals aangegeven in onze uitvoeringsnotitie
over mantelzorgondersteuning. Dit sluit aan bij één van de uitkomsten van het onderzoek
van Mezzo, namelijk dat veel mantelzorgers het op prijs stellen als ‘iemand hen helpt bij
het uitbreiden van de kennissenkring’.
6. Wij zijn van mening dat we met de invoering van een persoonsvolgend budget of
trekkingsrecht een goede balans hebben gevonden tussen keuzevrijheid en het
tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik. In principe kunnen cliënten met een
persoonsvolgend budget/trekkingsrecht de zorgverlener kiezen die ze willen, maar we
bezien nog welke eisen we gaan stellen aan de (individuele) zorgverleners die pvb-zorg
kunnen leveren.
In de brief van staatssecretaris Van Rijn van 25 april jl. koerst het kabinet overigens op
een trekkingsrecht, ook voor de Wmo. Uit deze brief blijkt tevens dat het kabinet denkt
aan het stellen van stringente voorwaarden aan de toekenning van een pgb in de vorm
van trekkingsrecht.
7. Rechtsbescherming van cliënten is een belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking. We
zullen hierbij gebruik maken van de suggesties die zijn gedaan op de cliëntbijeenkomst
op 22 mei jl. en van de richtlijnen die de VNG opstelt voor klachtrecht en
vertrouwenswerk.
Tot slot, op dit moment zijn er geen voorstellen in voorbereiding voor de vorming van één
gemeenschappelijke Wmo-raad.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg
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Gevraagd advies over de consultatieversie van de beleidsnota
"Ki-acht door verbinding; de ontwiklcelopgaven voor de transitie van Jeugdzorg
en AWBZ-taken nader uitgewerkt".

Datum

11 juni 2013

Geacht college, geachte heer Frings,

Wij hebben kennis genomen van uw consultatieversie van de beleidsnota "lO-acht door
verbinding; de ontwild<;elopgaven voor de transitie van Jeugdzorg en AWBZ-taken nader
uitgewerkt". Hierbij bieden wij u ons advies aan.
In de eerste plaats onderschrijven wij de kans die deze decentralisatieoperatie biedt om een zo
integraal mogelijke aanpak te realiseren in het gehele sociale domein. Wij maken ons echter
ook zorgen over de omvang van de compensatie- dan wel zorgplicht die bij gemeenten komt
te liggen en de hieiTnee gepaard gaande financiele en juridische risico's. Zoals u in de
beleidsnota terecht opmerkt gaat het om het realiseren van besparingen op een manier die zo
min mogelijk ten koste gaat van zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. In de L H B T doelgroep bevinden zich relatief veel kwetsbare burgers. Uit onderzoek, verncht door Movisie
(Renlcens ea., 2011), blijkt immers dat de (fysieke en geestelijke) gezondheid van de LHBTdoelgi'oep, significant slechter is dan die van mensen met een heteroseksuele geaardheid.

Wij behandelen de nota paginawijs.
Op bladzijde 12 wijst u op het keukentafelgesprek; dit dient als basis voor het opstellen van
een ondersteuningsplan. Dit gebeurt samen met client en zijn/haar netwerk. Personen binnen
de LHBT-gemeenschap zijn helaas vaak verstoken van zo'n netwerk. Wij roepen u op
hiemiee rekening te houden.
Uw ambitie is om ondersteuning te bieden op een manier die zoveel mogelijk indicatievrij is.
Vei-volgens geeft u op pagina 14 aan dat u vemacht dat het keukentafelgesprek leidt tot een
beperkt aantai meningsverschillen. Alleen als er sprake is van een blijvend meningsverschil,
neemt u een beschilddng. Hiertegen kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Wij juichen het
uitgangspunt van een indicatievrije werkwijze toe. Echter, dit roept ook een aantai vragen bij
ons op.
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Bijvoorbeeld de vraag wanneer er sprake is van een meningsverschil en hoe dit moment zich
verhoudt tot een formele aanvraag. Daarnaast wijzen wij u er op dat de
keukentafelgesprekken worden gevoerd met mensen uit een kwetsbare doelgi'oep. Hierbij
bestaat het risico dat zij zich laten "oveiTompelen" tijdens het keukentafelgesprek. Een
meningsverschil komt alleen tot uitdmklring als een burger beschikt over de mondelinge
vaardigheid en/of het netwerk hiertoe ondersteuning biedt. In onze optiek bestaat het risico
dat rechtsbescheiming op deze manier wordt uitgehold.
Eveneens op pagina 14 wijst u op de gemeentelijke keuzes ten aanzien van het opleggen van
een inlcomensafliankelijke bijdrage. Ondanks het feit dat deze keuzemogelijkheid ook nu al
bestaat, wijzen wij op het belang van een goede regionale afstemming.
Wij onderschi-ijven uw uitgangspunt op bladzijde 14 waarin u er op wijst dat speciale
expertise gewaarborgd moet zijn om de problematiek van de diverse doelgi-oepen te
herkennen en te weten wanneer welke expertise ingeschakeld moet worden. U wilt hier
invulling aan geven via een hulplijn met experts die op afroep worden ingeschakeld. Wij
hopen wel dat dit een duidelijke concrete invulling krijgt binnen de lokale toegangspoort
zodat de huidige expertise niet verdwijnt.
Op pagina 17 verwoordt u uitgangspunt 7. Hierbij verwijst u onder andere naar samenhang
met de Participatiewet. Deze samenhang is echter niet uitgewerkt. Wellicht Icunt u dit aisnog
doen.
Op pagina 23 geeft u aan dat het een wens is om mimte te geven aan kleine aanbieders. Wij
ondersteunen deze wens.
U .stelt, op bladzijde 28, voor om een persoonsvolgend budget in te voeren, dit als
tussenvariant op ondersteuning/zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Hoewel
wij hechten aan de huidige keuzemogelijldieden die de huidige pgb's bieden, ondersteunen
wij deze vorm van maatwerk. Wel wijzen wij u op het (mogelijke) juridische risico, nu in het
wetsvoorstel gesproken wordt over verstreklcing in natura of in de vorm van een
persoonsgebonden budget. Daarnaast roepen wij u op om te bewerkstelligen dat ook ingeval
van verstreldcing in natura, de zorgverlener over voldoende kennis en vaardigheden beschikt
ten aanzien van een positieve LHBT-bejegening. Op die manier wordt voorkomen dat mensen
zich onvoldoende vrij voelen om zich te presenteren als zichzelf en zich min of meer
gedwongen voelen "temg in de kast te kmipen".
Wij vinden het positief dat u aangeeft dat dreigende overbelasting van mantelzorgers
voorkomen moet worden. Wij hopen dat u er voor waakt dat uw keuze, om mantelzorg
voortaan in principe als vrijwillige zorg te beschouwen (en dus niet te laten fmancieren met
een pgb), niet juist leidt tot overbelasting van de mantelzorg.

bij de concrete invulling van deze plannen.
omo/Lesbisch beleid,
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Adviescommissie homo-/lesbisch beleid
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Advies concept-beleidsnota Kracht door
verbinding

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Ons kenmerk

Contactpersoon

MO10/13.0008861

Leonie Braks

Datum uw brief

Doorkiesnummer

(024) 3292480

Geachte heer Leferink op Reinink,
Wij danken u voor uw advies. Het is goed om te vernemen dat u de integrale aanpak en een
aantal andere keuzes (ruimte geven aan kleine aanbieders, persoonsvolgend budget) uit de
beleidsnota ondersteunt, aangezien dit belangrijke uitgangspunten zijn in de nota. We realiseren
ons dat de decentralisatieopgave complex is, omdat deze omvangrijk is en gepaard gaat met een
forse bezuinigingstaakstelling. Om zorg & ondersteuning te blijven bieden aan de kwetsbare
groepen, is vernieuwing noodzakelijk. De vernieuwingen voeren we zo zorgvuldig mogelijk uit.
Daarom treffen we nu reeds voorbereidingen middels proeftuinen en leggen we een basis voor de
transitie in de vorm van onder meer de Sociale Wijkteams en regieteams.
Leidraad bij het keukentafelgesprek is maatwerk. Er wordt iedere keer opnieuw ingezoomd op de
specifieke situatie van mensen en de aanwezigheid en de samenstelling van het netwerk, waarbij
aandacht zal zijn voor eventuele overbelasting van mantelzorger(s).
Wat betreft de rechtsbescherming zullen we de suggesties die zijn gedaan tijdens de
cliëntenbijeenkomst op 22 mei jl. ter harte nemen. Bij de definitieve keuzes die we maken ten
aanzien van rechtsbescherming zullen wij cliënt- en belangenorganisaties blijven betrekken. De
Sociale Wijkteams zijn samengesteld uit professionals als wijkverpleegkundigen en
maatschappelijk werkers, die bij uitstek gewend zijn om gesprekken te voeren met kwetsbare
mensen die niet mondig zijn. Ze zijn en worden daarnaast aanvullend getraind in het voeren van
gesprekken waarin de (achterliggende) vraag van mensen centraal staat. Dit neemt niet weg dat
rechtsbescherming een belangrijk aandachtspunt is en blijft.
U vraagt om regionale afstemming bij het opleggen van een eigen bijdrage. Er is echter besloten
dat iedere gemeente hierin een eigen afweging maakt. Gemeenten kunnen overigens niet
afwijken van de maximale (inkomensafhankelijke) normen voor de eigen bijdrage die landelijk zijn
bepaald voor de AWBZ en de Wmo.
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Het klopt dat we voor de invoering van een persoonsvolgend budget afhankelijk zijn van landelijk
wetgeving. In de brief van staatssecretaris Van Rijn van 25 april koerst het kabinet op een
trekkingsrecht, wat een vorm is van een persoonsvolgend budget.
Met de beleidsnota is het basismodel dat we voor de regio Nijmegen voor ogen hebben, duidelijk
geworden. In de volgende fase zal het model verder uitgewerkt worden. Dit geldt onder meer voor
de samenhang met de Participatiewet en de korte lijn die moet ontstaan tussen de hulplijnen met
expertise en de Sociale Wijkteams, waar u aan refereert.
Tot slot, wij zullen diversiteitbeleid opnemen als inkoopvoorwaarde bij de contractering van zorg
in natura.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg
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