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Geachte leden van de raad,
2015 is het eerste jaar dat we als gemeenten verantwoordelijk werden voor alle jeugdhulp, van
lichte opvoedondersteuning tot zwaardere residentiële jeugdhulp. Daarnaast is de Wmo
uitgebreid met ambulante (woon)begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd
wonen GGZ (Wmo). Wij voeren de nieuwe taken zo dichtbij en wijkgericht mogelijk uit. Vóór 2015
hebben we met de opzet van de sociaal wijkteams en regieteams in elk Nijmeegs stadsdeel en
een aantal Stips reeds de basis gelegd voor de transitie en de beoogde wijknetwerken voor zorg
en welzijn. In aanvulling hierop hebben de zorgaanbieders van de Combinatie wijkgericht teams
voor ambulante (woon)begeleiding en jeugdhulp ingericht. De basisinfrastructuur is hiermee
gerealiseerd, maar we hebben samen met onze partners nog een weg te gaan om te komen
daadwerkelijk andere oplossingen voor mensen.
Om een zo compleet mogelijk totaalbeeld te geven van het verloop van het eerste transitiejaar
bieden wij u met deze brief de volgende rapportages aan:
-

Voortgangsrapportage Stips 2015
Jaarverslag Sociaal Wijkteam 2015
Jaarverantwoording regieteams 2015
Jaarrapportage 2015 (nieuwe) Wmo – Jeugdhulp – Beschermd wonen – regio Nijmegen
Jaarcijfers ‘klassieke’ Wmo (hulp bij huishouden, hulpmiddelen, woonaanpassingen,
vervoer)

Aan deze rapportages kunnen geen gemakkelijke conclusies worden verbonden. Er is geen
sprake van een eenduidig beeld. Daarvoor is de transitie een te complex proces dat van tal van
factoren afhankelijk is. Er zijn nog veel vragen. We gaan samen met de partners in de stad de
komende tijd aan de slag om meer antwoorden te krijgen op deze vragen.
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2015 was in veel opzichten bijzonder en a-typisch jaar. Sociale wijkteams, de backoffices bij de
gemeente en aanbieders moesten aan de slag met een nieuw stelsel en alle onduidelijkheid die
daarbij hoort. Veel tijd en energie zat in het leren kennen van elkaar, met de verschillende rollen
en verantwoordelijkheden die daarbij horen, een nieuwe manier van financiering, het inregelen
van de systemen, het opstellen en uitrollen van werkprocessen en het converteren van oude
productcodes naar nieuwe bouwstenen en het daarmee leren werken.
De belangrijkste opdracht voor 2015 was om de zorgcontinuïteit aan de Nijmegenaren die zorg en
ondersteuning hadden, te garanderen en te waarborgen dat aanbieders dit konden realiseren.
Daar zijn we in geslaagd. Specifiek met jeugdhulpaanbieders hebben we voor het jaar 2015 een
Regionaal Transitie Arrangement afgesproken waarin zowel afspraken zijn gemaakt over
zorgcontinuïteit als over budgetgarantie.
We zien in de cijfers dat op onderdelen sprake is van onderbesteding, ofwel dat er geld overblijft
ondanks de forse bezuiniging. Dit beeld is landelijk zichtbaar en heeft de laatste weken veelvuldig
in de pers gestaan. We willen voorzichtig zijn hier overhaaste conclusies aan te verbinden. Ook al
omdat we zien dat met name bij jeugdhulp vanaf eind 2015 de aantallen cliënten neigen naar het
niveau van eind 2014.

Front- en backoffice: een stormachtig jaar
2015 was vooral voor professionals in de uitvoering een stormachtig jaar. De sociale wijk- en
regieteams kregen er vanaf 1 januari 2015 een forse taak bij: toeleiding naar Wmomaatwerkvoorzieningen en individuele Jeugdhulpvoorzieningen. Hun werk veranderde op alle
dimensies: qua rol, organisatie, filosofie, manier van werken, doelgroep, regelgeving en
werkprocessen. Dit heeft er voor gezorgd dat de werkdruk bij de sociale wijk- en regieteams,
maar ook bij de gemeentelijke backoffice, vanaf het begin van 2015 hoog is geweest. We kunnen
stellen dat we in 2015 het uiterste hebben gevraagd van zowel de professionals in de frontlijn als
in de backoffice. Er is veel veerkracht getoond in de uitvoering van de transitie.
Om zorgcontinuïteit bij aflopende indicaties te garanderen moesten vanaf het begin veel
keukentafelgesprekken gevoerd worden. Als gemeente hebben we veel inzet gepleegd op het
faciliteren van de professionals in het voorveld, onder meer door middel van de instelling van een
transitie-helpdesk. De transitiedesk heeft er ook voor gezorgd dat voor elke ‘casus’ een oplossing
kwam.
Ook waren er veel (onvermijdelijke) uitvoeringsproblemen, rondom met name de eigen bijdrage,
persoonsgebonden budgetten (pgb’s), registratie en formulieren die veel tijd en energie hebben
gekost. In de loop van 2015 ontstonden grote problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
in het beheren en uitbetalen van pgb’s wat met name ook de backoffice bij de gemeente veel
extra werk heeft gekost. Hiervoor hebben gemeenten compensatie gevraagd bij het Rijk; het
onderzoek om de hoogte van de compensatie te bepalen, loopt nog.
Per saldo liepen werkvoorraad en wachttijden bij met name de sociaal wijkteams en backoffice
op. Waar nodig is in 2015 capaciteit aan de wijk- en regieteams, toegang Beschermd wonen en
Veilig thuis (GGD) en aan de gemeentelijke backoffice toegevoegd om de wachttijden te
beperken. Door het extra werk als gevolg van de invoering van nieuwe werkwijzen is het nog
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steeds moeilijk te bepalen wat de definitieve formatieomvang moet zijn. Op basis van de
ervaringen van afgelopen jaar hebben we op 26 april 2016 besloten om de omvang van de
formatie in sociale wijkteams en ook de Stips (opnieuw) tijdelijk te verhogen tot 1 januari 2018.
Hiermee kunnen knelpunten gestabiliseerd worden. In 2016 en 2017 werken we aan een
structurele oplossing, waarbij ook goed gekeken wordt naar de werkafspraken/-verdeling met
partijen in de omgeving van de sociale wijkteams, zoals artsen, schoolmaatschappelijk werk,
Veilig thuis en zorgaanbieders.
In 2015 is een voorstudie gedaan naar een organisatievorm die past bij de ontwikkeling van met
name de sociale wijkteams en de Stips. Hierna zijn de Nijmeegse welzijnsorganisaties (W4) een
gezamenlijk ontwikkeltraject ingegaan dat is gevoed door professionals uit alle geledingen en
heeft geleid tot een programma van eisen. De ambitie is dat vanaf 2017 de nieuwe
organisatiestructuur in werking treedt.
Sociaal wijkteams
De sociale wijkteams waren in 2015 verantwoordelijk voor de toeleiding van nieuwe cliënten naar
hulp en voor de herindicaties van cliënten van ‘kleine’ aanbieders en van pgb-cliënten. De
herindicaties van cliënten bij de Combinatie zijn door de Combinatie zelf uitgevoerd, met
uitzondering van cliënten met een vraag om uitbreiding van hulp.
De meeste toeleidingen vanuit de sociale wijkteams betroffen Wmo-voorzieningen: 80% Wmo
(50% nieuwe Wmo en 50% ‘klassieke’Wmo) en 20% jeugdhulp. Een belangrijke reden hiervoor is
dat veel verwijzingen naar jeugdhulp van huisartsen komen. Er is een grote diversiteit aan
problematiek op vrijwel alle leefgebieden: van financiën en wonen tot participatie en gezondheid.
Zoals gezegd, de werkvoorraad en wachttijden zijn als gevolg van de werkdruk opgelopen in
2015. Waar wachtlijsten ontstaan worden deze intensief gemonitord. Van alle aangemelde zaken
wordt onderzocht of er sprake is van spoed of crisis. Jeugdzaken worden scherp in de gaten
gehouden en krijgen waar nodig voorrang.
Bewoners gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,6 voor hun ervaring met de Nijmeegse sociaal
wijkteams. Er zijn nauwelijks bezwaren binnen gekomen naar aanleiding van beschikkingen voor
de nieuwe Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. In 2015 kwamen in totaal 151 bezwaren binnen,
wat een stijging met 91 bezwaren impliceert. Deze stijging komt volledig op het conto van het
wegvallen van de Wmo-vervoerskostenvergoeding, waartegen 94 bezwaren zijn ingediend in het
laatste kwartaal van 2015. In 2015 zijn 4 bezwaren ingediend in het kader van de Jeugdwet en 5
in het kader van beschermd wonen Wmo.
Ondanks de werkdruk hebben de sociaal wijkteams ruimte genomen om samen met bewoners en
partners wijkinitiatieven te initiëren, zoals Koffie & ontmoet in Hatert, vakantieopvang voor
kinderen in Lindenholt en Van tuin tot bord in het Willemskwartier. In het jaarverslag van de
sociaal wijkteams 2015 staan meer voorbeelden. Het ontwikkelen van dit soort initiatieven staat
wel onder druk door oplopende werkvoorraad en wachttijden.
Voor monitoring en kwaliteit was in 2015 eveneens aandacht. Zo is er nu een klachtenprocedure
voor de sociaal wijkteams en een gezamenlijk opleidingsplan met diverse modules, waarin
bijvoorbeeld aandacht is voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, rapporteren
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en diversiteit. Ook is een medewerkerstevredenheidsonderzoek opgezet dat in 2016 zal worden
uitgevoerd.
Stips
Ook bij de Stips is een grote prestatie geleverd in 2015. Het aantal Stips is in één jaar uitgebreid
van 5 naar 9 Stips. In korte tijd hebben de Stips een grote groep vrijwilligers aan zich weten te
binden, zo’n 150. Om de kwaliteit van de dienstverlening door vrijwilligers te borgen zijn diverse
trainingen en scholing georganiseerd. Het totaal aantal geregistreerde vragen betrof 15.500,
waarvan ruim 10.000 werden gesteld bij de fysieke Stips in de wijken en ruim 5.000 bij de
stedelijke digitale en telefonische Stip (I&A-lijn). 75% van de vragen van bezoekers ging over
financiën en regelingen. Andere vragen gingen over wonen, zorg en vrije tijdsbesteding.
De kernfunctie van de Stips is het geven van informatie, advies en lichte ondersteuning bij
bijvoorbeeld het lezen en invullen van formulieren. Hiermee vormen de Stips een vangnet in een
tijd van digitalisering waarin niet iedereen op is aangesloten. Andere functies zijn ontmoeting en
signalering.
Vanaf eind 2014 is de Info- en advieslijn tevens de centrale toegangspoort voor de sociale
wijkteams geworden. Hiermee is de Info- en advieslijn naast de bestaande functies ook een
belangrijke aanvulling geworden op de sociale wijkteams. Om de toename van vragen en
uitbreiding van taken goed op te kunnen vangen heeft het team ondersteuning gekregen van een
werkbegeleider en konden de medewerkers terugvallen op de transitiehelpdesk. Sinds september
is een Stip-website actief en zijn 4 wijkfacebookpagina’s opgericht.
Ook vanuit de Stips worden op basis van veelgestelde vragen wijkspecifieke actitiveiten
georganiseerd, zoals taal- en computercursussen in Nieuw-West en bemiddeling in vraag en
aanbod van gemaksdiensten in Lindenholt. Zo worden individuele vragen omgezet in collectieve
oplossingen. Stips die al langer open zijn, hebben werkplannen met preventieve en collectieve
activiteiten gemaakt samen met het sociaal wijkteam en de wijkmanager. Het is de bedoeling dat
samen met bewoners in alle stadsdelen zo’n gezamenlijk werkplan met wijkactiviteiten wordt
opgesteld door de Stips, sociaal wijkteams, wijkmanagement en ook de regieteams en ambulante
teams van de Combinatie.
Aandachtspunten bij de Stips voor 2016 zijn integratie van zorg, werk en inkomen in de fysieke
Stips en doorontwikkeling van de I&A lijn. Ook wordt gewerkt aan betere aansluiting bij
vrijwilligersinitiatieven, versterking van de rol van bewoners, aan professionalisering en aan
diversiteit.
Regieteams
Sinds 2008 hebben we een gemeentelijke aanpak op overlast- en multiprobleemhuishoudens in
de vorm van Regieteams. Het doel van de Regieteams is de zelfregie en het probleemoplossend
vermogen van een multiprobleemhuishouden duurzaam te herstellen, om daarmee de overlast
terug te dringen en de veiligheid van kinderen te verbeteren. Dit door onder regie van de
gemeente gecoördineerde sturing op dienstverlening en zorg te organiseren, voor zover een
strafrechtelijke aanpak niet leidend is.
Bij de inrichting van de Regieteams is gekozen voor een gebiedsgerichte regievoering op de
aanpak van complexe multiprobleemhuishoudens (MPH). Er zijn in totaal 6 regieteams
stadsdekkend. In de Regieteams werken gemeente, woningbouwcorporaties, politie, NIM
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maatschappelijk werk, Jeugdbescherming Gelderland en Schuldhulpverlening nauw samen aan
één plan van aanpak per multiprobleemhuishouden. De Regieteams worden aangestuurd door
een gemeentelijke procesregisseur. Vanuit die rol geeft de gemeente directe sturing aan de inzet
van partners en is de procesregisseur procesmatig de spin in het web bij de MPH-aanpak.
Daarbij vormen sinds 2015 de Regieteams onder andere met de Sociale Wijkteams de toegang
tot de zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo. Op deze manier kunnen
Regieteams zelf op basis van de opgestelde plannen van aanpak bepalen welke zorg wordt
ingezet zonder hiervoor afhankelijk te zijn van een ander orgaan.
Door de scheiding op basis van ‘regie’ kunnen de Sociale Wijkteams werken vanuit zelfregie van
de bewoner en komen de Regieteams in beeld zodra zelfregie niet langer mogelijk of verantwoord
is. Dit vraagt om een goede afstemming tussen de Sociale Wijkteams en Regieteams.
In 2015 hebben de regieteams naast de lopende casussen 248 nieuwe aanmeldingen ter hand
genomen. De top 3 van type problemen die bij de regieteams de revu passeren, zijn: sociaal
functioneren, psychiatrische problematiek en zorgmijding, reden om de samenwerking met Pro
Persona aan te trekken. Eind 2015 is afgesproken dat een medewerker van Pro Persona gaat
participeren in de regieteams.

Wmo-maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulpvoorzieningen: een wisselend beeld
In totaal zijn er ongeveer 13.500 unieke Nijmeegse cliënten met een lopende indicatie voor een
Wmo-maatwerkvoorziening (hulp bij huishouden, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen,
woonaanpassingen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen) of
Jeugdhulpvoorziening (opvoedhulp, ambulante begeleiding of behandeling, pleegzorg of verblijf in
een jeugdhulpinstelling). Veel cliënten hebben meerdere indicaties, waardoor het totaal aantal
indicaties aanzienlijk hoger ligt. Wel moeten we hierbij aantekenen dat een deel van de indicaties
niet benut (‘verzilverd’) wordt.
Overall is om diverse redenen sprake van onderbesteding op verschillende onderdelen bij de
zowel de ‘klassieke’ als de nieuwe Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. Cijfermatig is het beeld
duidelijk. De inhoudelijke verklaringen die daarbij horen niet. We moeten de mogelijke
verklaringen nader onderzoeken en bespreken met aanbieders om definitieve conclusies te
kunnen trekken.
Er is sprake van onderbesteding bij:
Hulp bij het huishouden; de rijkskorting hebben wij uit eigen middelen gecompenseerd,
zodat de hulp bij het huishouden op hetzelfde peil kon blijven als voor 2015. Behalve een
scherpere toepassing van de Wmo-kantelingsgedachte, is ons beleid ten aanzien van
hulp bij het huishouden in 2015 niet gewijzigd. Desalniettemin zien we dat de dalende
trend van het aantal toegekende uren voor hulp bij het huishouden zich in 2015 heeft
voortgezet.
Ambulante begeleiding, dagbesteding en jeugdhulp (met name jeugd- en opvoedhulp) bij
de Combinatie (blok B). Hiervoor is geen sluitende verklaring, maar deels kan de
onderbesteding worden verklaard door begeleiding die via de Zorgverzekeringswet is
gedeclareerd (eenmalig). Daarnaast zien we specifiek bij jeugd een lage instroom in de
eerste helft van 2015. Een belangrijke oorzaak hiervan is een trage opstart na de transitie
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op 1 januari 2015 geweest. Zowel aanbieders als sociaal wijkteams hebben veel
processen rondom jeugdhulp opnieuw moeten inrichten en hebben zich tot elkaar moeten
leren verhouden door het wegvallen van de toeleidingstaken van het oude Bureau
Jeugdzorg.
Ook zien we een verschuiving van ‘productie’ van de Combinatie naar kleine aanbieders
voor Wmo en Jeugdhulp. Wij hebben voor 2015 en 2016 afgesproken dat de Combinatie
in Nijmegen zelf de herindicaties uitvoert om de sociaal wijkteams te ontlasten.
Bovendien loopt een groot deel van de Wmo-indicaties door in 2016 vanwege het
overgangsrecht en verlenging van indicaties, zodat de herindicaties gespreid over 2016
uitgevoerd kunnen worden. Dit geeft ons, mede gezien het feit dat we de Combinatie
bevoorschot hebben, reden om te veronderstellen dat bij de Combinatie geen cliënten
tussen wal en schip zijn gevallen. De wijze waarop we de onderbesteding bij de
Combinatie afrekenen moet nog in regionaal verband worden besproken en bepaald,
waardoor nog niet duidelijk is wat dit onderdeel van de onderbesteding betekent voor het
netto resultaat bij gemeente Nijmegen.
Pgb’s voor hulp bij het huishouden, ambulante begeleiding, dagbesteding en jeugdhulp.
Deze onderbesteding is bij de nieuwe Wmo en Jeugdhulp grotendeels te wijten aan een
verschuiving van pgb’s naar kleine aanbieders, omdat veel gecontracteerde kleine
aanbieders voorheen werkten met pgb’s. Daarnaast hanteren we strengere criteria voor
de toekenning van pgb’s. Ook is de inschatting dat het trekkingsrecht met betere controle
bij de SVB een remmende werking hebben gehad op het aanvragen van pgb’s. De cijfers
over pgb’s bij beschermd wonen Wmo zijn onzeker , mede doordat cliënten nog kunnen
declareren over 2015. Het aantal pgb-houders voor beschermd wonen is in de loop van
2015 licht gestegen tot 280, maar de uitgaven aan pgb’s zijn lager dan begroot.
Bij beschermd wonen Wmo kwam de onderbesteding onverwacht. Alle signalen wezen
richting krapte in het budget: het aantal mensen met een indicatie voor beschermd wonen
is gestegen, mensen met een relatief lichte zorgzwaarte stromen uit, waardoor de
instroom bestaat uit mensen met een zwaardere en dus duurdere zorgvraag. Ook is er
een wachtlijst voor beschermd wonen en in hun prognoses verwachtten de grote
aanbieders van beschermd wonen dat zij hun budget (vrijwel) volledig zouden besteden,
of overproductie zouden hebben. Bij de jaarverantwoording bleek desondanks dat een
aanzienlijk aantal aanbieders onderproductie had.
De lagere realisatie bij Wmo-hulpmiddelen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de
overgang van koop naar huur van nieuwe hulpmiddelen. De kosten van het huurbestand
zullen naar verloop van tijd weer langzaam oplopen afhankelijk van het aantal
herverstrekkingen.
Op jeugdbescherming (C2) is in Nijmegen een onderbesteding ten opzichte van de
begroting (10%). Er worden in Nijmegen, net als gemiddeld in de rest van de regio en in
Nederland, minder jeugdbeschermingsmaatregelen uitgesproken door de rechter; het
gaat dan om 11% minder OTS-en in de regio Nijmegen. Ook hier is het niet eenvoudig
een eenduidige verklaring te vinden. In de sociaal wijkteams zijn jeugdmaatschappelijk
werkers gaan werken met een jeugdbeschermingsachtergrond. Dat kan hebben geleid tot
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meer preventief ingrijpen en lichtere oplossingen. Tegelijk zien we ook dat wijkteams nog
lang niet altijd de weg naar Jeugdbescherming Gelderland hebben gevonden. Het aantal
verzoeken voor consultatie en advies is achtergebleven bij de verwachting.
Ook zien we een forse toename van meldingen bij Veilig Thuis. Dit kan betekenen dat
kinderen via andere routes dan voorheen in beeld komen. In oktober heeft de inspectie
voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit binnen
Veilig Thuis. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat op veel punten een
verbetering nodig is. Naar aanleiding van het inspectierapport is een verbeterplan
opgesteld, waar door de Veilig Thuis-organisatie uitvoering aan is gegeven.

Overproductie zien we bij:
De kleine aanbieders van ambulante Wmo-begeleiding en –dagbesteding, grotendeels te
verklaren door een verschuiving van pgb’s naar kleine aanbieders en van de Combinatie
naar kleine aanbieders.
Een beperkte overproductie op jeugdhulp met verblijf en meer specifiek
verblijfsvoorzieningen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie
met gedragsproblematiek, die vaak langdurig worden opgenomen, waardoor er beperkt
sprake is van uitstroom. Daarnaast zien we groei bij pleegzorg en gezinshuizen. Dit
laatste lijkt te duiden op een gewenste verschuiving van residentiële jeugdhulp (op
terreinen) naar opvang in gezinssettingen.
Bij dyslexie-ondersteuning is de productie hoger dan begroot doordat meer aanbieders
dan vooraf gedacht in 2015 dyslexie-ondersteuning hebben verleend. Dit verschil is mede
te verklaren door onbetrouwbare gegevens van het Rijk, die de basis hebben gevormd
voor het geraamde budget.
Nadere toelichting Beschermd wonen GGZ (Wmo)
De instroom in beschermd wonen GGZ stijgt en de mensen die instromen hebben een
zwaardere zorgbehoefte, omdat al voor 2015 de ambulantisering van de lichtere vormen
van beschermd wonen was ingezet. Ook neemt de druk op beschermd wonen GGZ toe
door verkorting van de behandelduur en bezuinigingen in de curatieve GGZ
(Zorgverzekeringswet) en de forensische GGZ en door de uitsluiting van mensen met
psychische beperkingen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Eind 2015 was de wachtlijst van actief wachtenden (mensen die zo snel mogelijk
geplaatst moeten worden) 37 personen. De uitstroom in 2015 bedroeg naar schatting:
11%, ca. 130 mensen. Ook vóór 2015 bestonden er wachtlijsten voor beschermd wonen.
Ondanks de wachtlijst en de toenemende druk op beschermd wonen, is er sprake van
onderbesteding. Dit bleek bij de jaarverantwoording en kwam onverwacht. Onze
bedoeling was om op basis van monitoringsgegeven tussentijds te kunnen bijsturen om
het budget optimaal in te zetten en zo veel mogelijk mensen een plek te bieden. Doordat
het berichtenverkeer in 2015 nog niet werkte en de monitoringsgegevens die wel
beschikbaar waren, onvoldoende duidelijkheid gaven, hebben we helaas niet kunnen
bijsturen.

www.nijmegen.nl

Gemeente Nijmegen
Maatschappelijke Ontwikkeling
Beleidsontwikkeling

Vervolgvel

7
-

-

Ook de uitgaven aan pgb’s zijn lager dan begroot, terwijl het aantal mensen met een pgb
voor beschermd wonen is gestegen. We hebben echter nog geen definitieve cijfers van
de SVB, dus mogelijk moeten we dit beeld nog bijstellen.
De opbrengst van eigen bijdragen is nog onzeker. Bovendien maakt het CAK geen
onderscheid in bijdragen die geïnd zijn voor beschermd wonen GGZ en de rest van de
Wmo-maatwerkvoorzieningen.

In 2015 is veel tijd en capaciteit gaan zitten in de discussie met het Rijk over de omvang van het
macrobudget voor beschermd wonen en vooral de verdeling daarvan over de centrumgemeenten.
Voor Nijmegen dreigde vanaf 1 mei 2015 een verlaging van het budget met € 13,5 miljoen, ofwel
28%. Door gedegen onderzoek in samenwerking met de aanbieders en stevige lobby naar het
Rijk en de VNG, hebben we bereikt dat er een veel betere verdeling gekomen is, die voor
Nijmegen een stuk beter uitpakt.
2015 markeerde de overgang van een jaarlijks groeiende sector naar bevriezing van het budget
Ook in beschermd wonen GGZ is een transformatie nodig, waarbij het intramurale beschermd
wonen beschikbaar blijft voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Hiervoor is het nodig om
lichtere alternatieven te ontwikkelen die meer zijn gericht op herstel en participatie in de
samenleving.

Eigen bijdrage
Voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die wordt
geïnd door het CAK. Vanwege vertraging in de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders,
gemeenten en CAK, heeft een aantal Wmo-cliënten pas later in 2015 de eerste facturen voor de
eigen bijdrage ontvangen. Hierdoor heeft een aantal Wmo-cliënten stapelfacturen ontvangen. Als
mensen hierdoor in de problemen komen, was en is een betalingsregeling mogelijk, zodat
gespreid betaald kan worden. Een ander gevolg van de vertraging is dat de inkomsten uit de
eigen bijdrage zijn achtergebleven bij de begrote inkomsten.
In Nijmegen zijn er geen signalen over zorgmijding, waarschijnlijk omdat:
de inkomensgrens voor de lage eigen bijdrage van € 19,40 of € 27,60 euro per weken in
2015 voor 1- respectievelijk 2-persoonshuishoudens is verhoogd tot de zorgtoeslaggrens;
de maximale eigen bijdrage niet kan oplopen tot de kostprijs van begeleiding op
dagbesteding, maar is gemaximeerd op maximaal € 20 per uur of dagdeel;
via de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) en de bijzondere bijstand
is compensatie van (een deel van) de eigen bijdrage mogelijk.

Kwaliteit
Over de kwaliteit van de Wmo-maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp kunnen we op basis van
deze rapportages geen uitspraken doen. Wij willen in de tweede helft van 2016 komen met een
rapportage over de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Dan zijn de resultaten bekend van de
verplichte klantervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp en hebben we meer informatie over de
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kwaliteit bij zorgaanbieders via onder meer cliënttevredenheidsonderzoeken per aanbieder en
rapporten van het Wmo-toezicht en landelijke jeugdinspecties.
Met vriendelijke groet,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruls

mr. drs. A.H. van Hout

Aantal Bijlagen: 5
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Inleiding
In 2013 is gestart met het kwartiermaken voor de Stips. Met de Stips werd beoogd om in de 9
stadsdelen van Nijmegen duidelijke plekken te organiseren, waar burgers laagdrempelig terecht kunnen
voor informatie en advies. Dit in een wijkgerichte structuur, samen met de Sociale Wijkteams.
Verschillende organisaties gingen hun dienstverlening bundelen in de Stips. Dit in samenwerking met
bewoners. In 2014 zijn er vijf Stips van start gegaan, namelijk in Zuid, Dukenburg, Oud West, Lindenholt
en Midden. Tegelijk met de opening van de eerste Stip is de Stip info- en advieslijn begonnen. In 2015
was gepland om de overige Stips te openen, namelijk in Nieuw West (integratie met wijkvoorziening
Opmaat), Centrum, Oost en Noord. Daarnaast was 2015 het jaar van verbreding en verdieping in de
vormgeving van de Stips. Daarvoor zijn begin van het jaar verschillende ontwikkellijnen benoemd. Deze
rapportage geeft weer welke voortgang hierin is geboekt.
1.1
De kernfunctie van de Stip
Kernfunctie van de Stip:
De belangrijkste kernfunctie van de Stip is het geven van informatie en advies. Daar hoort ook bij het
bieden van leun- en steuncontacten. Andere functies zijn ontmoeting, signalering en verbinding in de
wijk. Preventie staat centraal, collectief waar mogelijk, individueel waar nodig. Bij de Stips kun je ook
terecht met ideeën of als je iets wilt betekenen voor de wijk.
De Stips zorgen voor:
Het stroomlijnen van het versnipperde informatie- en adviesaanbod (ontdubbelen) en
daarmee realisatie van bezuinigingen;
Vormgeving van de één-loketgedachte (Wmo-prestatieveld 3): geïntegreerde
dienstverlening voor alle doelgroepen - fysiek, telefonisch en digitaal; voorkomen dat
mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd (zo min mogelijk
doorverwijzingen);
Aanvullend op de Sociale Wijkteams een heldere wijkgerichte structuur voor informatie
en advies voor alle doelgroepen, zodat er een goede aansluiting ontstaat tussen
informatie & advies (kortdurend) en de Sociale Wijkteams, zo dicht mogelijk op elkaar.
1.2
De uitgangspunten van de Stip
Uitgangspunten voor de werkwijze zijn:
 Beroepskrachten, bewoners, vrijwilligers en lerende-werkende mensen werken samen.
 Alle werkzaamheden kunnen in principe door een vrijwilliger worden uitgevoerd tenzij deze
zo specialistisch zijn dat een beroepskracht de verantwoordelijkheid hiervoor moet dragen.
 De WMO principes van eigen kracht, samenredzaamheid en wederkerigheid worden
gehanteerd in de Stips.
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2
Korte beschrijving van de ontwikkellijnen in 2015
In 2014 zijn de eerste Stips met beperkte kaders van start gegaan. Dit gaf ruimte om in de praktijk te
verkennen hoe de functies van de Stips in de wijken ingevuld konden worden en wat daarvoor nodig
was. Gaandeweg werden er nieuwe inzichten opgedaan en is er veel ontwikkeld en uitgewerkt zoals een
draaiboek voor de opstart van een Stip, leer-werkprogramma's, inwerkplannen, functiedocumenten,
vrijwilligersbeleid, enz. Hiermee werd een goede basis voor verdere uitbouw en doorontwikkeling
gelegd.
Voor het jaar 2015 werden de volgende ontwikkellijnen benoemd:
1. De overleg- en organisatie structuur van de Stips:
De ontwikkeling van de Stips ging in 2015 een andere fase in. Het accent kwam meer te liggen op
doorontwikkeling en verdere uitbouw. Hierbij paste een andere organisatiestructuur en een éénduidige
uitvoeringsregie.
2. De uitgangspunten, kerntaken en functies van de Stip en van de Stip Info- en advieslijn:
Deze werden (opnieuw) gemarkeerd en vastgesteld. Vooral voor de Info- en advieslijn was het van
belang om de positionering en uitgangspunten opnieuw te bepalen.
3. De aansluiting op de meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening:
In de loop van 2015 was er nadere afstemming in de samenwerking met Bureau Sociaal Raadslieden,
Loket Zorg&Inkomen, Schuldhulpverlening, laagdrempelige Materiële Dienstverlening en Sociale
Wijkteams om de aansluiting op diverse vormen van materiële dienstverlening, psychosociale
ondersteuning en sociaal juridische dienstverlening te verbeteren.
4. De realisatie van de nog te openen Stips in Nieuw West, Noord, Oost en Centrum. Daarnaast de
aansluiting van alle Stips bij de wijkplannen.
5. De borging van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening:
De inzet van formatie voor werkbegeleiding in de Stips en de ontwikkeling van duidelijke profielen voor
de functie werkbegeleider werd nader uitgewerkt. Ook de trainings- en scholingsmogelijkheden
werden uitgebreid en meer op maat ingezet.
6. Informatie en communicatie:
Uitvoering van het communicatieplan, waaronder het maken van een nieuwe website en uitvoering van
de PR campagne.
7. Bedrijfsvoering:
De realisatie van 9 fysieke Stips en de Stip Info- en advieslijn binnen bestaande formatie/middelen bij
organisaties, minus 200.000 bezuiniging
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Uitwerking van de ontwikkellijnen in 2015
3.1
Vaststellen overleg- en organisatiestructuur
De gemeente was in 2013 en 2014 trekker en aanjager van de Stips. Dit betekende concreet dat een
gemeentelijke projectmanager verantwoordelijk was voor de vertaling van het inrichtingsplan naar de
praktijk. De ontwikkeling van de Stips is in de loop van 2014 in een andere fase beland. In januari 2015 is
er voor een andere organisatie- en overlegstructuur gekozen en heeft Het Inter-lokaal / W4 de rol van
uitvoeringsregisseur op zich genomen.
Bewoners hebben een prominente rol. Niet alleen in de uitvoering, maar de rol van bewoners moet ook
duidelijk zichtbaar zijn in de organisatie- en overlegstructuur. Er is in de loop van 2015 een start
gemaakt om met bewoners te verkennen hoe deze rol eruit kan zien. In bijeenkomsten met bewoners
van verschillende stadsdelen kwamen verschillende onderwerpen aan de orde als:
 Ruimte voor ontwikkeling in de wijk en een ‘eigen kleur’ versus uniformiteit en werken vanuit
blauwdrukken.
 Doelen en verantwoording. Wat zijn indicatoren voor een succesvolle Stip? Hoe kunnen
afspraken m.b.t. de verantwoording worden ingezet als leerinstrument i.p.v. als afrekenmodel?
Niet alleen sturen op uitkomst, maar ook op beweging.
 Organisatiemodellen. Welke vorm doet recht aan een gelijkwaardige positie van
bewoners/vrijwilligers? Daarbij waken voor professionalisering van het vrijwilligerswerk en het
terugvallen op hiërarchische structuren.
Deze verkenning met bewoners wordt voortgezet. In de offerte van de W4, onderdeel Informatie en
Advies 2016, wordt beschreven op welke wijze dit proces een vervolg gaat krijgen.
Daarnaast is er op stadsdeelniveau overleg met bewoners over hun rol. De mate waarin bewoners hier
een positie in nemen verschilt per stadsdeel.
Om de werkwijze van de Stips goed te kunnen verankeren is het belangrijk om de specifieke
meerwaarde van bewoners- en vrijwilligersparticipatie in de Stips zichtbaar te maken. Om de
ontwikkeling van de Stips en de resultaten voor de samenleving aandachtig te bestuderen is met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen de afspraak gemaakt om de effecten van de Stips te onderzoeken.
Onder begeleiding van het Kenniscentrum Publieke Zaak zullen studenten Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening gedurende 5 jaar onderzoek doen naar de volgende deelaspecten:
 Wat kunnen de Stips betekenen in de kanteling van zorg en welzijn?
 Een Stip is er voor, van en door bewoners. Wat betekent dit qua eigenaarschap?
 Welke waarde wordt door Stips gecreëerd voor bewoners?
 Wat is de waarde van de Stips op maatschappelijk niveau, wordt de wijk er beter van?
Het onderzoek start in het eerste kwartaal van 2016. Fase 1 richt zich o.a. op de beschrijving van de
methodiek van de Stips, de doelen, het bereik van de doelgroep en de resultaten.
3.2.
De uitgangspunten, kerntaken en functies van de Stip en van de Stip Info- en advieslijn
Kerntaken van de fysieke Stips
In 2015 zijn kerntaken van de Stips bijgesteld en met de partners definitief vastgesteld, zodat praktijk en
werkwijze verder vorm kunnen krijgen vanuit een gedeelde visie.
Zo is gebleken dat een deel van de bezoekers vaker terugkeert naar de Stip en er in veel van deze
gevallen sprake is van meervoudige problemen/vragen. Doorverwijzen naar een professionele
organisatie voor een hulpverleningstraject is niet altijd nodig. De Stip is een goed vangnet en werkt
preventief door lichtere vormen van ondersteuning te bieden.
T.a.v. de functie ” leun- en steuncontacten”: het kan voorkomen dat bewoners, tijdelijk of langdurig,
ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het leggen van contacten.
Bijvoorbeeld doordat iemand op leeftijd is en geen netwerk heeft om op terug te vallen. Of doordat men
de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, een verstandelijke beperking heeft etc. Daarnaast is het
afgelopen jaar opgevallen dat er vaker een beroep gedaan wordt op de Stip doordat veel organisaties
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digitaliseren. Mensen met beperkte computervaardigheden of geen computer en emailadres kunnen
hierdoor hun persoonlijke zaken moeilijk meer regelen. Of dat iemand vaker behoefte heeft aan een
luisterend oor. In die toekomst is te verwachten dat vrijwilligers zich gaan inzetten als
ervaringsdeskundige of als coach/maatje. Daarvoor bieden de Stips ruimte en worden nieuwe of
bijgestelde functieprofielen voor vrijwilligers gemaakt.
Functie Stip Info- en advieslijn
De Info- en advieslijn is tegelijk gestart met de eerste Stips in februari 2014. Het team werd/wordt
bemenst door beroepskrachten, de meeste afkomstig van MEE en NIM. De lijn was bedoeld als een 10e
Stip voor bewoners om naar te bellen of mailen als men niet naar een fysieke Stip kon of wilden gaan.
Daarnaast had de lijn een backofficefunctie voor de vrijwilligers van de Stip, zodat zij tijdens een inloop
konden bellen.
Eind 2014 zijn de functies van de Stip info- en advieslijn uitgebreid. De info- en advieslijn werd de
centrale toegangspoort voor de Sociale Wijkteams. Dit betekende vanaf 1 januari een grote toename
van het aantal vragen, die vooral betrekking hadden op de transitie. Het team bouwde hierin snel een
grote expertise op en is een belangrijke rol gaan vervullen in het voorwerk (screening) voor de Sociale
Wijkteams. Dat geldt ook voor vragen die na de zomer bij de Sociale Wijkteams terecht zijn gekomen
over WMO-voorzieningen.
Dit betekende een heroverweging van functies en taken van de Info- en advieslijn. In bijeenkomsten met
verschillende partners zijn deze vastgesteld. De Info- en advieslijn is hiermee, naast de bestaande
functies, ook een belangrijk onderdeel geworden van de Sociale Wijkteams.
Eén en ander heeft geleid tot een wijziging in de organisatie en aansturing van de Info- en advieslijn.
Deze wordt nu gezamenlijk gedaan door NIM (SWT) en Het Inter-lokaal (Stip).
3.3
De aansluiting op de meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening
Verbinding vrijwilligers en beroepskrachten
Het reguliere Stipwerk wordt gedaan door het Stipteam I & A. Dit team bestaat vooral uit
vrijwilligers/wijkbewoners en soms werken er mensen met een participatie- of werkervaringsplek. De
medewerkers werken samen met beroepskrachten en worden door hen ondersteund. De Stip heeft een
professionele coördinator en professionele werkbegeleiders. Er wordt nauw samengewerkt met het
Sociale Wijkteam en beroepskrachten van verschillende organisaties (Loket Zorg & Inkomen, Het Interlokaal), die vaak op de locaties aanwezig zijn en meewerken in de Stip. De beroepskrachten van de Infoen advieslijn zijn voor de Stip medewerkers bereikbaar als achterwacht, ter raadpleging en
ondersteuning. De Info- en advieslijn wordt uitsluitend bemenst door beroepskrachten.
Hiermee wordt de kwaliteit van de dienstverlening geborgd.
Het beschikbaar stellen van voldoende formatie om de vrijwilligers goed te ondersteunen was in 2015
een belangrijk aandachtspunt. Dit betekende voor betrokken organisaties doorgaans ook een
herschikking van de eigen dienstverlening en activiteiten.
Voor veel beroepskrachten was er een verandering in hun rol. Van een uitvoerende rol als hulp- of
dienstverlener verschoof deze naar een ondersteunde rol t.b.v. de vrijwilligers.
Loket Zorg & Inkomen
Op 1 juli is het Loket Zorg & Inkomen gesloten en zijn de medewerkers van het Loket gaan werken in de
Stip. Er zijn diverse werksessies georganiseerd tussen medewerkers van het Loket en de Stip om de
integratie van de functie van het Loket Z&I en de overgang voor de medewerkers te bevorderen. Er zijn
afspraken gemaakt over de inzet en taken van de publieksvoorlichters en de ontwikkeling die daarin
nodig is. Zo hebben de publieksvoorlichters een belangrijke rol gekregen in kennisoverdracht bij vragen
rondom werk- en inkomen, het bundelen van informatiestromen en in de toerusting van de Stips bij
specifieke gemeentelijke regelingen waarover extra vragen worden verwacht van bewoners
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(bijvoorbeeld bij de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering, die de Gemeente aanbiedt met
VGZ en CZ, waar burgers met een laag inkomen jaarlijks een keuze in kunnen maken. ).
Bureau Sociaal Raadslieden en andere juridische partners
In 2014 heeft de samenwerking met BSR binnen de Stips vorm gekregen en gaandeweg is er meer
helderheid ontstaan over de positionering. In 2015 is geconcludeerd dat taken en werkwijze van BSR
dermate specialistisch zijn dat het niet logisch is deze onder te brengen in reguliere Stipactiviteiten. Dit
heeft tot de conclusie geleid dat BSR de eigen dienstverlening blijft organiseren en niet gehuisvest hoeft
te worden bij de Stips.
Wel is van belang om juridische dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken in de wijken,
expertise te delen/kennis actief over te dragen en dat er tussen verschillende partners nauw en
aanvullend op elkaar wordt samengewerkt. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.
Daarnaast zijn er diverse juridische partners in de wijken actief, waarmee nauw wordt samengewerkt op
de Stiplocaties. Zij zijn laagdrempelig aanspreekpunt en vraagbaak voor Stipmedewerkers.
Begin 2015 zijn er oriënterende gesprekken geweest met de verschillende (4) rechtswinkels. Deze
gesprekken hebben geresulteerd in afspraken over een betere aansluiting bij de wijken waar behoefte is
aan de dienstverlening van de Rechtswinkels. Dit bijvoorbeeld door aanwezigheid op Stiplocaties en
extra spreekuren. De kinder- en jeugdrechtswinkel heeft aansluiting gevonden bij Jimmy’s. Bij Jimmy’s
kunnen jongeren in Nijmegen terecht met hun vragen en ideeën.
Laagdrempelige materiële dienstverlening en schuldhulpverlening
Doordat veel van de vragen die bewoners bij de Stip stellen een materiële component hebben, worden
verschillende vormen van laagdrempelige materiële dienstverlening zo veel mogelijk in de wijken en
direct in aansluiting op de Stip georganiseerd. Waar dat niet mogelijk is wordt doorverwezen naar
gespecialiseerde dienstverlening. Er vindt kennisoverdracht plaats zodat medewerkers van de Stip
zoveel mogelijk zelfstandig vragen op financieel gebied kunnen beantwoorden of kunnen doorverwijzen.
Er zijn verdere stappen gezet om de integratie van de laagdrempelige dienstverlening van Het Interlokaal in de Stips vorm te geven. De samenwerking hierin met de publieksvoorlichters van (voorheen)
Loket Zorg & Inkomen wordt nader nog vorm gegeven.
Ook is de aanwezigheid van meer expertise op het gebied van werk- en inkomen in de Stip info- en
advieslijn een ontwikkelpunt.
Sociale Wijkteams
Een van de functies van de Stip is vraag verkennen en toeleiden. Daarin wordt de inschatting gemaakt of
doorgeleiding naar het Sociale Wijkteam noodzakelijk is. De Sociale Wijkteam medewerkers kunnen
daarnaast op inhoudelijke vragen van Stip medewerkers ingaan. Dit gebeurt onder andere door de
aanwezigheid van een lid van het Sociaal Wijkteam bij de bespreking die na de inloop bij een Stip plaats
vindt. Concrete afspraken hierover worden gemaakt door de teamleider van het Sociale Wijkteam en de
coördinator van de Stip.

3.4

De realisatie van de nog te openen Stips in Nieuw West, Noord, Oost en Centrum. Daarnaast
de aansluiting van alle Stips bij de wijkplannen
De start en ontwikkeling van de Stip kent in elke wijk een andere dynamiek en vorm. In de ontwikkeling
en de uitrol van de Stips is er in 2015 ruimte genomen om met bewoners het gesprek te voeren over de
invulling, zonder te veel terug te grijpen op blauwdrukken en een vast stramien.
Stip Nieuw West:
Begin 2015 is de Stipfunctie geïntegreerd in ‘Opmaat’, een bestaande wijkvoorziening in winkelcentrum
de Notenhout in Neerbosch-Oost. Opmaat had, in functie en werkwijze, al veel overeenkomsten met de
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Stip. Er was behoefte aan uitrol naar overige wijken van Nieuw West. Hier zijn bewonersbijeenkomsten
georganiseerd om te verkennen welke rol de Stip zou kunnen vervullen en om vrijwilligers te werven. In
het najaar is gestart met de inloop, één dagdeel per week, in wijkcentrum Heseweide. Ook in de
Boskapel op de Graafseweg is een vervolgens extra inloop gestart, één dagdeel per week.
Stip Centrum:
Deze Stip is in mei 2015 low profile van start gegaan met een inloop in het Oude Weeshuis. Bewoners
van de werkgroep ‘Schouder aan Schouder’ hebben een grote rol vervuld in de voorbereidingen. In een
rapport hebben zij beschreven wat er speelt in hun buurt en welke rol zij voor zichzelf en partners zien
weggelegd. In september is Stip Centrum officieel geopend in wijkcentrum het Oude Weeshuis. Ook het
Sociale Wijkteam is hier gevestigd.
Stip Oost:
Veel bewoners van Nijmegen Oost hebben zich actief ingezet voor de opening van een Stip. Naast de
informatie en adviesfunctie, welke in Oost al bijna 40 jaar georganiseerd werd in de Wijkwinkel, vond
men een ontmoetingsfunctie erg belangrijk. Met bewoners zijn locaties bezocht, waarin deze functies
goed tot hun recht zouden komen en waar daarnaast plek zou zijn voor het Sociale Wijkteam. Deze plek
werd gevonden in de voormalige bieb in de Elzenstraat. Met de Wijkwinkel is hierin constructief
samengewerkt, zodat deze naadloos over kon gaan in de Stip. Dat gold ook voor de Rechtswinkel, die
gehuisvest was in de Wijkwinkel. Op 1 oktober is de Stip van start gegaan.
Stip Noord:
Met bewoners is gekeken naar de behoeftes t.a.v. locatie(s) en de functie in Nijmegen Noord van de
Stip.
Nijmegen Noord bestaat uit Lent en Oosterhout. Bewoners ervaren dit niet als één buurt, waardoor
beide gebieden apart benaderd zijn. Toch is er gezocht naar één centrale locatie voor Noord om te
starten. Met bewoners zijn de mogelijkheden nader verkend en daar is een voorkeurslocatie uit
voortgekomen, namelijk het Thermion. In het najaar van 2015 worden er verdere voorbereidingen
getroffen voor de officiële opening.
De Stips, die al langer open waren, hebben begin 2015 werkplannen gemaakt. Waar mogelijk is dit
gezamenlijk gedaan met het Sociale Wijkteam en de wijkmanager. De wijkagenda is daarbij als
onderlegger gebruikt. Een belangrijk doel van de werkplannen is om aan te sluiten bij het profiel van de
wijk (maatwerk) en een preventieve en collectieve werkwijze te ontwikkelen. Alle Stips (ook de Stips in
voorbereiding) hebben vervolgens hun plannen aan elkaar gepresenteerd, waarbij zij dilemma’s aan
elkaar hebben voorgelegd die zij tegenkomen in de praktijk. Daar zijn ze vervolgens mee aan de slag
gegaan. In 2016 zal verder worden gewerkt aan wijkgerichte plannen en een horizontale
werkwijze/verantwoording.
3.5
De borging van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening
De aansturing en management van vrijwilligers vergt een andere opzet en inzet dan bij professionele
organisaties om de continuïteit en kwaliteit te kunnen borgen.
In 2014 is er veel inzet geweest op het versterken van de kwaliteit en de continuïteit van de
dienstverlening van de Stips. Zo waren er verschillende scholingsmogelijkheden, zijn er functieprofielen
ontwikkeld, werden werkbegeleidingsfuncties ingevoerd en werkprocessen vastgelegd.
Op 1 januari 2015 waren er ca. 140 vrijwilligers betrokken bij de Stips. In de meeste Stips is er een grote
diversiteit in vrijwilligers. Voor iedereen is een plek. Er wordt ingezet op wat men wel kan en niet op wat
men niet kan. Het kan gaan om medewerkers die zelf professional zijn (geweest), met veel relevante
kennis en vaardigheden, maar ook om vrijwilligers die volledig nieuw zijn in dit type werk. Niet alle
vrijwilligers zetten zich in voor de I&A functie. Er zijn ook vrijwilligers actief als gastheer/vrouw, om
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wijkgerichte activiteiten te organiseren of in het meedenken over wat de Stip moet betekenen voor de
wijk. In Stips die langer open zijn en veel vragen krijgen, is te zien dat steeds meer kennis bij de
vrijwilligers aanwezig is. Wat de vrijwilligers als team kunnen en willen, blijft echter in grote mate
bepalend voor hoe de dienstverlening is georganiseerd. De mate waarin een vrijwilliger zelfstandig I&A
vragen oppakt is afhankelijk van diens individuele kennis en vaardigheden.
Uitgangspunt voor alle Stips is dat men er met alle vragen terecht kan. De geboden dienstverlening is in
principe voor alle Stips hetzelfde. De kwaliteit en continuïteit wordt geborgd door professionele
ondersteuning van beroepskrachten en scholing.
Als specifieke kennis om een vraag te beantwoorden niet meteen aanwezig is, zal de bezoeker worden
verwezen of soms gevraagd worden even te wachten omdat er nog wat moet worden uitgezocht. Als er
in een Stip vaker vragen rondom een bepaald onderwerp worden gesteld, wordt er zo mogelijk voor
gezorgd dat hiervoor op de Stip gespecialiseerde dienstverlening aanwezig is. Zo zijn er bijvoorbeeld
belastingpreekuren op verschillende locaties waar daar veel vraag naar is. Naast een basisaanbod in
informatie en advies, dat in de loop van 2015 en 2016 een uniformer en meer herkenbaar karakter
krijgt, zullen de Stips zich steeds meer gaan ontwikkelen naar de specifieke kenmerken van het
stadsdeel.
Om de kwaliteit van de dienstverlening door vrijwilligers te borgen is het volgende gedaan op het gebied
van training en scholing:
- Er zijn basis- en vervolg trainingen gegeven in materiële dienstverlening aan I&A medewerkers (weten regelgeving, voorzieningen).
- Er is on the job coaching door werkbegeleiders.
- Er zijn op maat trainingen in gespreksvaardigheden gegeven.
- Er is aangesloten bij blokuren in de wijk (voorlichting/kennisoverdracht rondom verschillende
thema’s).
- Er zijn diverse voorlichtingen/trainingen gegeven om medewerkers voor te bereiden op specifieke
ontwikkelingen (bijvoorbeeld: voorlichting/kennisoverdracht door het UWV, vanwege de
digitalisering)
- Er was/is een scala aan trainings- en scholingsmogelijkheden op maat, bijvoorbeeld:
 presentiebenadering
 agressietraining
 interculturele communicatie
 herkennen van laaggeletterdheid
Deze trainingen zijn beschikbaar voor alle vrijwilligers, maar niet in het standaardpakket
opgenomen om de vrijwilligers niet te overvoeren. De trainingen vinden plaats op een wijze en
tijdstip die passend is voor de betreffende (groep) vrijwilliger(s).
- Er wordt/is instructie en training gegeven in het opzoeken van informatie via de Stipportal (sociale
kaart).
Ten behoeve van de professionalisering van Stipcoördinatoren en werkbegeleiders lag in 2015 het
accent op actieleren en intervisie. Deze vorm sloot goed aan bij de behoefte om in de praktijk van en
met elkaar te leren. Actieleren is een leervorm met als doel Stips te ondersteunen, door middel van
samen werken, leren en actie ondernemen. Deze is ontwikkeld door de HAN, in eerste instantie voor de
Sociale Wijkteams en is vervolgens ook ingezet voor de Stips.
De W4werkgroep professionalisering zorgt voor de begeleiding.
Ook managers van de Stip zijn na de zomervakantie gestart met een actieleergroep. Het gaat om
managers van verschillende moederorganisaties, betrokken bij de ontwikkeling van de Stip. Hierin
bespreken zij kwesties die zij in hun werk tegenkomen om daar gezamenlijk van te leren en te vertalen
naar acties.
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3.6
Informatie en communicatie
De communicatie van de Stips wordt uitgevoerd in overleg met de communicatiewerkgroep StipsSociale Wijkteams. Deze werkgroep bestaat uit de communicatieadviseur van NIM Maatschappelijk
werk (verantwoordelijk voor Sociale Wijkteams) en de communicatieadviseur van Het Inter-lokaal
(verantwoordelijk voor de Stips). Zij worden bijgestaan door een senior communicatieadviseur van de
gemeente Nijmegen. De communicatiewerkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het
communicatieplan. De communicatieadviseur Het Inter-lokaal draagt zorg voor de uitvoering.
Website
Vanaf voorjaar 2015 is er hard gewerkt om een nieuwe website te maken voor de Stips en de Sociale
Wijkteams. Het doel was om één duidelijke toegang te hebben waar alle informatie verzameld was.
Daarvoor stond veel informatie op verschillende plekken, onder andere bij de Gemeente. De website is
ontwikkeld met veel aandacht voor de toegankelijkheid. De website is getest op de webrichtlijnen en er
is advies gevraagd aan WMO-denktank, Zelfregiecentrum en Adviesraad JMG. Sinds 1 september 2015 is
de website actief.
Naamstelling en positionering Stip Info-en Advieslijn
In het begin van het jaar, met de transitie van zorg, heeft de Stip info- en Advieslijn een uitbreiding van
taken gekregen. Naast de uitvoering van informatie en adviestaken is de screening van vragen voor de
Sociale Wijkteams een belangrijke taak. Sinds deze uitbreiding van taken zijn er vragen ontstaan over de
naamstelling en positionering. De communicatiewerkgroep heeft hierover overlegd met stakeholders en
advies uitgebracht.
Communicatie in de wijken
De afzonderlijke Stips communiceren vooral in hun eigen wijk. Hiervoor sluiten ze zoveel mogelijk aan
bij de bestaande wijkmedia. In 2015 is er voor elke Stip een wijkfacebookpagina ingericht. Vrijwilligers
zorgen voor de berichtgeving. Om hen daarin te inspireren en te trainen is er een bijeenkomst geweest
en zijn er diverse gesprekken gevoerd. Op 4 plekken is in 2015 daadwerkelijk gestart met een eigen
Facebookpagina.
Stedelijke campagne
De Stips hadden al een redelijke naamsbekendheid. Tot voor kort is met name aandacht besteed in de
wijken aan PR, mede omdat er nog niet in elk stadsdeel een Stip was. In de zomer is besloten om na
opening van Stip Oost ook stedelijk meer reclame te maken. Deze campagne is echter door de
werkzaamheden voor de Noodopvang uitgesteld. Er is in de media en via andere kanalen veel aandacht
geweest voor de Stip Noodopvang, vanwege de inzameling bij de Stips voor het Rode Kruis en de
coördinatie van vrijwilligersaanbod en initiatieven op Heumensoord. De bekendheid van de Stips is
hierdoor enorm toegenomen. Begin 2016 zal de stedelijke campagne, met aandacht voor de reguliere
Stipwerkzaamheden, alsnog worden opgestart.
3.7
Bedrijfsvoering :
In het kader van de bedrijfsvoering is belangrijke vooruitgang geboekt. Er is een gezamenlijke begroting
opgesteld van de personele en materiële kosten. Overeengekomen is dat de samenwerkingspartners de
personele kosten zelf dragen, terwijl voor de materiële kosten een verdeelsteutel is afgesproken. In het
eerste kwartaal van 2015 is overeenstemming bereikt over de door te belasten kosten vanuit Interlokaal naar de samenwerkingspartners NIM, Swon het Seniorennetwerk en de gemeente Loket Zorg en
Inkomen. Financieel gezien was dit mogelijk binnen de in het bedrijfsplan gemaakte afspraken en binnen
de financiële taakstelling die aan de Stips is opgelegd.
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Overigens is in 2016 wel een bescheiden budgetverhoging toegekend, omdat er binnen de Stip Info- en
Advieslijn een uitbreiding met een screeningsfunctie voor de Sociale Wijkteams is opgenomen. De
hieraan verbonden kosten en de personele inzet van met name NIM waren zodanig dat het noodzakelijk
bleek extra middelen te krijgen om de benodigde formatie voor de coördinatie van Stip Centrum en
Noord in te kunnen vullen. De gemeente heeft hiervoor in de W4 begroting van 2016 een aanvullend
bedrag van € 75.000 toegekend. De kosten van de fysieke Stips vallen overigens nog steeds binnen de
kaders van het bedrijfsplan en liggen daar in sommige gevallen iets onder.
In 2015 zijn tevens de eerste stappen gezet naar meer zelfsturing vanuit de Stips. Zij hebben een eigen
budget gekregen voor kasgeld en teamactiviteiten en dergelijke. Zij houden hiertoe een eigen
kas/bankboek bij. In 2016 willen we deze budgetverantwoordelijkheid van de Stips nog gaat uitbreiden.
Zo gaat dan ook de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers onder de budgetverantwoordelijkheid van
de coördinatoren vallen.
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4
De inloop en andere activiteiten van de Stips in de verschillende stadsdelen
4.1
Algemeen
Verschillende Stips zijn dit jaar geopend en verkeren nog in een startfase. Stip Oost is in het 4e kwartaal
van 2015 open gegaan en Stip Noord opent haar deuren in het eerste kwartaal van 2016. Om
verschillende redenen is ervoor gekozen om in de startfase van de Stips de registratie zo beperkt
mogelijk te houden, namelijk om:
- ruimte geven aan ontwikkeling.
- vermijden van bureaucratie (niet motiverend voor vrijwilligers)
- te sturen op proces en outcome, (vooralsnog) niet op kwantiteit
- de privacy van bezoekers en wijkbewoners te beschermen (er werken buurtgenoten in de Stip)
- er wordt gewerkt aan zoveel mogelijk horizontale verantwoording in de wijken: wijken hebben
invloed op de werkplannen van de Stips
- er wordt ingezet op een open cultuur, waarin er voor iedereen ruimte is om mee te denken aan de
ontwikkeling van de Stips en wat daarvan de opbrengst moet zijn. Vooraf zijn daarom geen
indicatoren bedacht waarop geregistreerd moet worden.
De enige gegevens die nu wel worden vastgelegd zijn het aantal vragen van bezoekers tijdens de inloop,
de het onderwerp en hoe de vraag is afgehandeld. Van de bezoekers wordt alleen de postcode,
leeftijdscategorie en sekse geregistreerd.
Als het nodig is om meer gegevens vast te leggen om iemand goed van dienst te kunnen zijn, wordt dit
met toestemming van de bezoeker gedaan.
Van activiteiten en contacten buiten de inloopuren is geen registratie bijgehouden.
Ten aanzien van de onderstaande cijfers is van belang dat de registratie nog niet overal gelijk is.
Gegevens van de Stips zijn moeilijk met elkaar te vergelijken en geven alleen op hoofdlijnen een beeld.
De verschillende locaties zijn ook niet allemaal tegelijk van start gegaan en kennen niet dezelfde
openingstijden. Tevens is in de registratie tot nu toe niet meegenomen: de leun- en steuncontacten
(tenzij terugkerende enkelvoudige vragen tijdens de inloopuren) en alle andere preventieve- en
collectieve activiteiten of wijkactiviteiten anderszins, waarbij ook informatie en advies kan worden
gegeven. Het gaat bij de Stips niet alleen om het oppakken van individuele vragen tijdens inloopuren of
de Info- en advies lijn, maar ook om een preventieve en collectieve werkwijze. Men kan er ook terecht
voor ontmoeting of ideeën voor de wijk.
Vanaf 1 januari 2016, als alle Stips open zijn, zal er éénduidig worden geregistreerd en kunnen dus beter
conclusies getrokken worden.
Op basis van geregistreerde gegevens in 2015 blijkt dat veruit de meeste vragen (ca 75 %) gingen over
financiën en regelingen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het aanvragen van een uitkering, vragen over toeslagen,
betalingsachterstanden of schulden. Soms is een uitleg over een brief of formulier voldoende voor de
bezoeker van de Stip om verder te kunnen. Regelmatig zijn er echter onderliggende oorzaken voor een
vraag of probleem en is het van belang deze nader te verkennen om de juist hulp of ondersteuning te
kunnen bieden.
Daarnaast wordt gesignaleerd dat de toenemende digitalisering van veel organisaties ervoor zorgt dat
minder zelfredzame bewoners vaker een beroep doen op de Stip. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat
mensen (om allerlei redenen) niet met een computer om kunnen gaan en geen emailadres hebben.
Voor het regelen van hun eigen zaken zijn ze afhankelijk geworden van anderen.
Andere vaker voorkomende vragen hadden te maken met wonen, zorg of vrije tijdsbesteding. Zo
meldden zich regelmatig bewoners bij een Stip omdat ze actief willen zijn voor hun buurt.
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Onderstaande gegevens gaan over geheel 2015.

4.2

Stip Zuid

Open sinds
Aantal dagdelen open

Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-1 t/m 31 december

Een greep uit de activiteiten

4.3

Februari 2014
3 (wijkcentrum Hatert)
Sinds september 2015 is er ook wekelijks een
inloop in wijkcentrum de Schakel in Grootstal
13
1587
Toelichting:
De Stip is 3 dagdelen open en de inloop wordt goed
bezocht. Na de opening was er direct aanloop,
doordat kort daarvoor de wijkpost op dezelfde
locatie was gesloten en men vervolgens terecht
kon bij de Stip. De Stip is in Hatert centraal gelegen
in het wijkcentrum. Voor de overige wijken in Zuid
is het echter te ver weg, dus ook daar is/wordt een
wekelijkse inloop gestart. In 2016 verhuist de Stip
naar het Hart van Hatert. De belangrijkste reden
hiervoor is dat de privacy van bezoekers in het
wijkcentrum niet goed geborgd kon worden.
 Samenwerking in het project ‘kwetsbare
ouderen Hatert’ (eenzaamheid).
 Verbinding van vraag/aanbod wijkactiviteiten.
 Organiseren en participeren in verschillende
wijkactviteiten, bijv. wijkiftar, wijkschouw,
Kleurrijk Hatert, week van Hatert.
 Mede-organisator informatiemiddag i.v.m.
Noodopvang Heumensoord (september 2015)
 Vaste partner in projectgroep De Kannunik, de
locatie waar bewoners hun activiteiten en
ontmoeting gaan organiseren. Voorbereiden
wekelijkse inloop in Brakkenstein.
 Informeren en mee-organiseren van
uitwisseling met omwonenden in het kader van
de Noodopvang Heumensoord.

Stip Dukenburg

Open sinds
Aantal dagdelen open
Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-1 t/m 31 december

Februari 2014
5
13
2229
Toelichting:
De Stip was tijdelijk gehuisvest in 't Boerderijtje in
Pagina
13

Een greep uit de activiteiten

4.4

de wijk Meijhorst, vanwege de verbouwing van het
wijkcentrum. De overige organisaties in het
wijkcentrum zijn tijdelijk naar Zwanenveld gegaan.
Dit betekende voor de Stip een wat geïsoleerde
situatie. In het voorjaar 2015 is de Stip verhuisd
naar een nieuwe plek in het wijkcentrum. De
ruimte is er beperkt en door wet- en regelgeving in
het wijkcentrum zijn ook de mogelijkheden voor
een 'eigen plek' met een vrije indeling/invulling
beperkt. Wel is de samenwerking met organisaties
en bewoners toegenomen door de open en
flexibele ruimte. Collectieve activiteiten worden
hierdoor op een natuurlijke wijze met elkaar
opgepakt en bij ingewikkelde vragen en problemen
wordt er snel contact gelegd.
Stip Dukenburg is, net als Stip Oud West, een
zogenaamde XL-locatie. Dit betekent dat er, naast
de Stip, verschillende (meer gespecialiseerde)
voorzieningen aanwezig zijn die een rol vervullen
als backoffice voor alle Stips. De 2 XL locaties liggen
verspreid in Nijmegen en zijn ook in vakanties
(m.u.v. zon- en feestdagen) geopend.
Stip Dukenburg is dagelijks in de ochtenden
geopend. Het streven is om de openingstijden te
gaan verruimen. Daarbij wordt ook gekeken naar
mogelijkheden op andere locaties o.a. in
Zwanenveld.
 Diverse activiteiten in het kader van
eenzaamheid o.a. in samenwerking met de
ontmoetingskerk, het Sociale Wijkteam,
het wijkcentrum, Helpende Handen.
 Activiteiten in het signaleren van
laaggeletterdheid en de aanpak daarvan
i.s.m. de GGD, bijv. het organiseren van
taalmaatjes en het geven van
voorlichtingen.
 Bewonersbijeenkomst gezonde levensstijl
i.s.m. het SWT, GGD en Sportservice.
 Diverse wijkactiviteiten als deelname aan
het ideeënfestival, Dit is Dukenburg,
werkgroep vinden en verbinden etc.

Stip Oud West

Open sinds
Aantal dagdelen open

September 2014
9 (wijkcentrum Titus Brandsma)

Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-1 t/m 31 december

20
3940
Toelichting:
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4.5

In Stip Oud West worden de meeste vragen
gesteld. De Stip is centraal gelegen in Nijmegen.
Bezoekers komen niet alleen uit Oud west, maar
ook uit andere stadsdelen. Direct na de opening
was er al een grote aanloop, onderandere door de
sluiting van de Wijkpost en door het stoppen van
het spreekuur van Het Inter-lokaal op dezelfde
locatie. Stip Oud West heeft ruime openingstijden
en is dagelijks in de ochtenden en middagen
geopend m.u.v. vrijdagmiddag. De vragen die er
worden gesteld gaan vooral over werk- en inkomen
en zijn regelmatig complex van aard. Het team
heeft daarom steeds meer deskundigheid
ontwikkeld op dit terrein en bezoekers komen
vaker terug.
De Stip is, net als Stip Dukenburg, een XL-locatie.
(Zie de toelichting bij Stip Dukenburg.)
 Organisatie van een lettermarkt samen
met Het Inter-lokaal, ROC, en GGD. Tevens
aftrap voor een cyclus trainingen voor wie
maar wil om laaggeletterdheid te
herkennen.
 Organisatie van een deelmarkt met de
Hobbywerkplaats.
 Deelname aan diverse wijkactiviteiten als
(info) markten, braderieën en
evenementen.
 Participatie in het Mesisproject i.s.m.
Gemeente en Het Inter-lokaal om
schuldenproblematiek vroegtijdig te
signaleren en voorkomen.
 Het introduceren van de Cadeaubon voor
het vragen en aanbieden van diensten.

Stip Lindenholt

Open sinds
Aantal dagdelen open

Oktober 2014
3 (wijkatelier Lindenholt)
Sinds de zomer heeft de Stip wekelijks een extra
inloop in de wijk Voorstenkamp.

Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-1 t/m 31 december

8
312
Toelichting: Het aantal bezoekers tijdens de inloop
loopt achter in vergelijking met andere Stips. Dit
heeft onder andere te maken met de locatie. Deze
(het wijkatelier in een voormalige basisschool) is
vrij nieuw en had nog geen bekendheid. De plek in
Zellersacker heeft geen centrale ligging. Lindenholt
heeft als stadsdeel ook geen echte kern en de
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4.6
Stip Nieuw West
Open sinds
Aantal dagdelen open

Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-1 t/m 31 december

wijken zijn versnipperd. Om een betere aansluiting
te vinden met bewoners is er meer gedaan aan PR
en wordt inmiddels in andere delen van Lindenholt
aangesloten bij voorzieningen en activiteiten. Zo is
er een wekelijkse inloop gestart in de wijk
Voorstenkamp. In de loop van 2016 wordt
bekeken wat de resultaten daarvan zijn.
 In het kader van ontmoeting is er sinds de
zomer een wekelijks Stipontbijt voor €
1,50.
 Gezamenlijk spreekuur voor vragen over
veiligheid en openbare ruimte met
Wijkbeheer, DAR, Bureau Toezicht en de
wijkagent.
 Bemiddeling in vraag en aanbod
gemaksdiensten. Mensen die een klusje
willen doen worden gekoppeld aan
mensen die daar gebruik van willen maken,
bijvoorbeeld een schilderij ophangen bij
een oudere vrouw, wekelijks iemand
helpen met boodschappen doen, klusjes in
de tuin, helpen bij vervoer etc.
 Deelname aan wijkevenementen,
bijvoorbeeld de Dag van Lindenholt.
 Ontwerpen van Stippel….de hond.
(mascotte voor activiteiten met
kinderen/basisonderwijs)

Januari 2015
9 (winkelcentrum Notenhout in Neerbosch Oost)
Sinds eind oktober is er ook een wekelijkse inloop
in de wijken Hees en Heseveld (Boskapel en
wijkcentrum Heseweide) gestart.
43
1734
Toelichting:
Stip Nieuw West heeft in 2015 op een andere wijze
geregistreerd dan de andere Stips. Gaandeweg het
jaar is dit aangepast en vanaf januari 2016 zal er
sprake zijn van een uniforme registratie. Het
genoemde aantal is dan ook niet vergelijkbaar met
de andere Stips.
Stip Nieuw West is in januari gestart als onderdeel
van Opmaat. Opmaat is een initiatief van
bewoners, (welzijns)organisaties en
woningcorporaties in Neerbosch-Oost. Hier konden
wijkbewoners al dagelijks terecht met al hun
vragen en werden bewoners ondersteund met
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initiatieven voor hun wijk. Er werkt een team, wat
goed op elkaar is ingespeeld en waar veel
deskundigheid is ontwikkeld. In 2014 hebben
verschillende organisaties zich steeds meer terug
getrokken. Bewoners zijn hierdoor meer
verantwoordelijkheid gaan nemen en hebben veel
vragen uit de wijk met elkaar opgepakt. Een
knelpunt bleek echter de aansluiting met
verschillende organisaties, waardoor complexe
vragen niet snel genoeg door beroepskrachten
werden opgepakt. Met de 'omvorming' naar een
Stip is er gewerkt aan betere ondersteuning door
beroepskrachten en een nauwere aansluiting op
het Sociale Wijkteam. Ook verbreding naar de
wijken Hees en Heseveld was een aandachtspunt.
Met de extra inlopen in deze wijken heeft Stip
Nieuw West inmiddels de meest ruime
openingstijden van alle Stips. Ook zijn hier de
meeste vrijwilligers actief.


Een greep uit de activiteiten








Mee-organiseren van een conferentie in de
buurt over eenzaamheid.
Het speerpunt van Stip Nieuw West was in
2015 om complexe casussen, die een groot
beroep deden op de vrijwilligers, door te
verwijzen naar gespecialiseerde
organisaties. Hier is hard aan gewerkt, met
meer verwijzingen als gevolg.
Voorbereiden van laagdrempelige taal- en
computercursussen in de wijk i.s.m. Step
en het ROC. Deze start in december.
Knop-om project (energie besparing)
Diverse wijkactiviteiten o.a. bij
Openwijkschool Octaaf.
Bewonersbijeenkomsten in Hees en
Heseveld om aan te sluiten bij de
behoeftes, bewoners te stimuleren actief
te zijn en de Stip ook hier een plek te geven

4.7
Stip Midden
Open sinds
Aantal dagdelen open

April 2015
3 (voorzieningenhart ‘t Hert)

Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-4 t/m 31 december

11
Schatting is maandelijks ca 40 bezoekers.
Toelichting:
De registratie is niet volledig, omdat een deel van
de contacten niet zijn vastgelegd en er andere
prioriteiten zijn gesteld.
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Een greep uit de activiteiten

Stip Midden bevindt zich in ‘t Hert in het
Willemskwartier. Op deze plek is de Stip niet
duidelijk zichtbaar en er zijn er weinig
mogelijkheden om de zichtbaarheid te verbeteren.
't Hert heeft wel een centrale plek in de wijk en het
wijkcentrum wordt druk bezocht.
Voor de Stip had het Willemskwartier al jarenlang
een wijkpost/wijkwinkel waar bewoners terecht
konden met hun vragen. Voor de overige wijken
van Midden geldt dat de loop naar ’t Hert minder
natuurlijk is. Hier zoekt de Stip aansluiting bij
bestaande voorzieningen en activiteiten en wordt
met bewoners bekeken of er ook nieuwe
initiatieven opgestart moeten worden.
De Stip zit in 't Hert direct naast het Sociale
Wijkteam. Doordat de teamleider van het Sociale
Wijkteam ook de Stip coördineert is de
samenwerking nauw en vanzelfsprekend. Er
worden gezamenlijk activiteiten ontwikkeld en
opgepakt.
Het Stipteam heeft sinds de opening helaas met
(ernstige) ziektes te maken gehad, waardoor
enkele vrijwilligers zijn uitgevallen en continuïteit,
versterking van het team, een aandachtspunt is
geweest. Daarnaast was er behoefte aan meer
ondersteuning van beroepskrachten met kennis
van regelingen op het gebied van werk- en
inkomen en deskundigheidsbevordering.
 Activiteiten voor een dementievriendelijke
wijk i.s.m. Alzheimer Nederland en de
Universiteit, bijvoorbeeld de opstart van de
werkgroep dementie en beweging.
 Ontwikkelen van een sociale kaart voor de
buurt voor formele en informele zorg en
activiteiten.
 Afstemming tussen verschillende klussenen gemaksdiensten i.s.m. het Sociale
Wijkteam.
 Diverse wijkactiviteiten, bijvoorbeeld
deelname aan ‘Trots op de wijk’.

4.8
Stip Centrum
Open sinds
Aantal dagdelen open

Juni 2015
3 (wijkcentrum t Oude Weeshuis)

Aantal vrijwilligers op 31 december
Aantal vragen 1-6 t/m 31 december

11
244
Toelichting:
Pagina
18

Een greep uit de activiteiten

De Stip is opgestart en voorbereid met de
werkgroep 'Schouder aan schouder'. Deze
werkgroep, bestaande uit buurtbewoners en
enkele beroepskrachten uit de wijk, heeft de buurt
(samenstelling, voorzieningen en behoeftes) in
kaart gebracht. In overleg met verschillende
partijen is gekozen voor een locatie in
buurtcentrum ‘t Oude Weeshuis. Hier werden al
diverse activiteiten voor en door bewoners
georganiseerd en het Sociale Wijkteam heeft er
een plek . De toegankelijkheid van deze locatie
(midden in het Centrum, een straat met keien) is
wel een knelpunt. De werkgroep heeft zich vooral
gericht op de ontmoetingsfunctie van de Stip. Met
een nieuw team van vrijwilligers ging de Stip in juni
van start en werd ook begonnen met een inloop
voor info en advies. Vooral na de sluiting van het
Loket Zorg & Inkomen in juli kwamen er meer
complexe vragen binnen. Er is gewerkt aan
deskundigheidsbevordering en een goede
ondersteuning van de vrijwilligers. Ook diversiteit
in het team en het bereik van verschillende
doelgroepen is een aandachtspunt. In vergelijking
met andere Stips komen er veel ouderen.
Om het bereik te verbeteren wordt samenwerking
gezocht met andere plekken in het Centrum als
Wijkcentrum Doddendaal en het Zelfregiecentrum.
- Wekelijkse ontmoetingsactiviteit Soepie
doen.
- Ontwikkeling van een maatjesproject: Dit is
een project waarbij vrijwilligers uit de wijk
worden gekoppeld aan mensen uit de
wijk die behoefte hebben aan gezelligheid,
ondersteuning, een leuke activiteit. Veelal
mensen die vanwege mobiliteit een
beperkt sociaal netwerk hebben. Zo is er
bijvoorbeeld een mevrouw uit de wijk
gekoppeld aan oudere vrouw die weinig
buiten kwam als wekelijks wandelmaatje.
Een meneer uit de wijk is gekoppeld aan
een buurtgenoot met sociale problematiek
om samen de administratie bij te houden.
- Ontwikkeling van de 'Mobiele Stip' : Stip
vrijwilligers komen op vraag (omdat men
moeilijk kan komen naar de Stip) bij
mensen thuis (veelal oudere mensen) om
te ondersteunen / een praatje te maken
etc. Zo wil bijvoorbeeld een oudere
bewoner graag een mobiele telefoon met
alarmknop. De Stipvrijwilliger kijkt met
haar welke telefoon past bij haar wensen
Pagina
19

en ondersteunt mevrouw in het aansluiten
en gebruik ervan.

4.9
Stip Info- en Advieslijn
Open sinds
Aantal dagdelen open

Februari 2014
10

Aantal medewerkers 31 december 2015
Aantal vragen 1-1 t/m 31 december

7 beroepskrachten
5190
Toelichting:
Bij de Info- en advieslijn werd in 2015 de categorie
‘anders’ het meest geturfd (1240 keer), gevolgd
door ‘zorg’ (980 keer) en ‘regelingen’ (729 keer).
De Info- en advieslijn is tegelijk gestart met de
eerste Stips in februari 2014. De lijn werd toen
gezien als een 10e Stip voor bewoners om naar te
bellen of mailen als ze niet naar een fysieke Stip
konden of wilden gaan. Het team wordt bemenst
door beroepskrachten en de bedoeling was dat de
Info- en advieslijn ook een backoffice zou zijn voor
vrijwilligers van de Stips.
Eind 2014 is ervoor gekozen om de centrale
toegang (screening) voor de Sociale Wijkteams te
organiseren in de Info- en advieslijn. Dit is ingegaan
op 1 januari 2015 en betekende direct een grote
toename aan vragen en een uitbreiding van de
taken. Om deze vragen goed op te kunnen vangen
heeft het team ondersteuning gekregen van een
werkbegeleider en kon men terug vallen op de
transitiehelpdesk. In korte tijd is de expertise m.b.t.
zorg en welzijn enorm toegenomen.
Door overgang van WMOtaken van de Gemeente
naar de Sociale Wijkteams na de zomer komen veel
vragen hierover inmiddels ook bij het team terecht.
De expertise op het terrein van werk- en inkomen
is minder ontwikkeld. Dat heeft o.a. te maken met
de samenstelling van het team, wat vooral bestaat
uit hulpverleners. De rol als backoffice voor de
fysieke Stips komt minder uit de verf dan vooraf
verwacht. In de 2015 is er door Stipmedewerkers
61 keer een vraag gesteld aan de Info- en
advieslijn.
Ontwikkeling van de expertise op het gebied van
werk- en inkomen én de aanwezigheid van
professionals op dit terrein is opgenomen in het
werkplan voor 2016.
Ook zal de toeleidingsfunctie naar producten en
diensten van verschillende (formele en informele)
organisaties nader worden uitgewerkt.
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5
Doorkijk naar 2016
5.1
Algemeen
In januari 2016 zullen alle 9 Stips, inclusief Noord, geopend zijn. Na een periode van pionieren zal in de
loop van 2016 in alle Stips een éénduidige basisdienstverlening aanwezig zijn voor de informatie en
adviesfunctie. Deze wordt geborgd met de ondersteuning van werkbegeleiders, de aanwezigheid van
materiële expertise (publieksvoorlichters en Het Inter-lokaal) en door de samenwerking met vele andere
professionele organisaties. Zo kan men overal in Nijmegen dichtbij huis terecht voor informatie en
advies en blijft hulpverlening en zorg, in samenwerking met de Sociale Wijkteams, laagdrempelig in de
wijken toegankelijk.
Een eigen kleur in de wijk zal verder worden ontwikkeld door samen met bewoners, het
wijkmanagement en de Sociale Wijkteams te werken aan de wijkplannen. Er zal nadrukkelijker
aandacht zijn voor de ontwikkeling van preventieve en collectieve activiteiten, die aansluiten bij het
profiel van de wijk. De rol van het opbouwwerk is hierin van belang en deze zal daarom sterker
verbonden moeten worden aan de Stips. Begin 2016 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt
en kan op verschillende plekken worden gestart met de uitvoering.
In de W4 offerte 2016 zijn daarnaast de volgende ontwikkellijnen benoemd:
5.2
De aansluiting van de informatie- en adviesfunctie op de meer gespecialiseerde vormen van
hulp- en dienstverlening
Een verdere voorzetting van de inspanningen die in de voorgaande periode zijn geleverd met bijzondere
aandacht voor:
- Integratie van de laagdrempelige materiële dienstverlening van Het Inter-lokaal in de Stip.
Hierin wordt samengewerkt met Humanitas.
- Verdere implementatie van de toeleidingsfunctie naar het SWT en gespecialiseerde diensten van
partnerorganisaties (zoals Swon, Gemeente, HIL, MEE, Inter-lokaal).
- Borging van vakinhoudelijke (meer specialistische) kennis op het gebied van materiële
dienstverlening in de Stip info- en advieslijn.
- Aandacht voor de kanteling van beroepskrachten ‘van zelf uitvoeren naar het ondersteunen van
vrijwilligers’. (professionalisering).
5.3
De aansluiting van de informatie- en adviesfunctie op vrijwilligersinitiatieven- en diensten.
De principes van eigen kracht, samenredzaamheid en wederkerigheid zijn uitgangspunten voor de
werkwijze. Er wordt gebruik gemaakt van het sociaal kapitaal van de wijk. In 2016 zal de samenwerking
vorm krijgen met bestaande vrijwilligersdiensten, die een relatie hebben tot de basisinfrastructuur
welzijn. Bijvoorbeeld:
- Het project bruggenbouwers.
- Thuisadministratie. (Humanitas)
- Inzet ervaringsdeskundigheid. (Zelfregiecentrum)
- De rechtswinkels.
Hierin wordt een initiërende en coördinerende rol genomen door de uitvoeringsregisseur.
Daarnaast worden met partners nieuwe initiatieven ontwikkeld, die voorzien in een behoefte. Een
voorbeeld hiervan is het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van gemaksdiensten zoals diverse
vormen van huishoudelijke ondersteuning, vervoer en kleine onderhoudswerkzaamheden.
Bewonersinitiatief wordt actief gestimuleerd i.s.m. inzet en werkwijze van het opbouwwerk.
5.4
Ontwikkelen en verstevigen van de rol van bewoners
Door de invulling die ieder vanuit zijn eigen rol geeft aan een gelijkwaardige samenwerking, vervagen de
(voorheen scherpe) scheidslijnen tussen ‘professionals’ en ‘niet-professionals’. Bij de ontwikkeling van
de Stips onderzoeken beroepskrachten en bewoners samen welke behoeften er zijn in de wijk, welke
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vragen er leven en wat een goede manier zou zijn om deze aan te pakken. Daarbij is van belang de
ontwikkeling ruimte te geven en niet teveel vooraf te vast te willen leggen. Vanuit bewoners wordt
daarbij vaak benadrukt dat de kaders helder moeten zijn (geld, verantwoordelijkheid, landelijk beleid,
enz.). Beroepskrachten moeten daarbij faciliteren en begeleiden en tegelijkertijd blijven signaleren en
eventuele lacunes benoemen.
In 2016 zal met bewoners nader invulling gegeven worden aan hun positie. Dit proces zal op wijkniveau
goed gefaciliteerd moeten worden en in beleid een duidelijke plek moeten
krijgen. Om dit te kunnen doen is een grotere inzet van opbouwwerk/communitybuilding noodzakelijk.
Activiteiten:
- Aanwezigheid waar nodig, uitbreiding locaties in de wijken.
- Aansluiten bij de wijkagenda.
- Verantwoording aan bewoners.
- Uitwisseling organiseren ipv top-downstructuren.
- Outcome indicatoren ontwikkelen met bewoners.
- Investeren in het (uit)bouwen van netwerken (kerk, sportclub, scholen, enz.)
5.5
(Horizontale) verantwoording
Om de ontwikkeling van de Stips en de resultaten voor de samenleving aandachtig te bestuderen is met
de Hogeschool Arnhem Nijmegen de afspraak gemaakt om de effecten van de Stips te onderzoeken.
Onder begeleiding van het Kenniscentrum Publieke Zaak zullen studenten Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening gedurende 3 jaar onderzoek doen naar de volgende deelaspecten:
 Wat kunnen de Stips betekenen in de kanteling van zorg en welzijn?
 Een Stip is er voor, van en door bewoners. Wat betekent dit qua eigenaarschap?
 Welke waarde wordt door Stips gecreëerd voor bewoners?
 Wat is de waarde van de Stips op maatschappelijk niveau, wordt de wijk er beter van?
Naast dit onderzoek zal in de werkwijze van de Stips het organiseren van feedback vanuit cliënten ,
maar ook vanuit actieve wijkbewoners en vrijwilligers van de Stips actief worden opgezocht. Ook wordt
feedback verzameld over de Stips via de in de wijk aanwezige netwerken (kerk, sportclub, scholen en
dergelijke). Daar waar dienstverlening in de ogen van Stip-gebruikers tekort is geschoten, is er een
laagdrempelige klachtenregeling. Klachten kunnen zowel schriftelijk als digitaal via de website worden
ingediend. Ze worden beoordeeld door een onafhankelijke klachtencommissie, die naar aanleiding van
klanten tevens aanbevelingen kan doen om de processen binnen de Stips te verbeteren.
5.6
Professionalisering
In oktober 2015 zijn we gestart met actieleren met de werkbegeleiders van de Stips. In actieleren wordt
het lerend-vermogen aangesproken om elkaar vragen te stellen, om met elkaar in dialoog te gaan.
Actieleren is teamleren, is de ervaring uit de werkpraktijk maximaal benutten. Deze bijeenkomsten
worden voortgezet in 2016.
Leervragen worden structureel ‘opgehaald’ bij de verschillende Stips om te vertalen naar
scholingsaanbod en vormen van ondersteuning.
5.7
Diversiteit
Binnen de informatie- en adviesfunctie en dan met name de Stips wordt in 2016 extra aandacht besteed
aan het thema diversiteit. Diversiteit stelt vragen over de mate van inclusiviteit en toegankelijkheid van
voorzieningen voor iedereen. Kan iedereen meedoen? Zijn verschillen bespreekbaar en is er een open
houding? Het gaat over culturele diversiteit, als ook over gender, seksuele diversiteit, jong en oud zijn,
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het hebben van een beperking of niet.
Vanuit de in 2015 uitgevoerde nulmeting wordt bekeken waar er (onbewuste) drempels zijn voor de
bewoners en hoe deze kunnen worden weggenomen. Hierbij zal gekeken worden naar de samenstelling
van het team, de samenstelling van de vrijwilligers en het werving- en selectiebeleid voor vrijwilligers en
stagiaires. Ook de aard van de vragen die gesteld kunnen worden (geen doelgroepen op voorhand
uitsluiten) en de inhoud van adviezen is van belang als het om diversiteit gaat. Waar relevant zullen
trainingsprogramma's rondom interculturele communicatie (ook voor vrijwilligers) worden opgezet.
Plannen om bewoners nog meer bij de Stips te betrekken (zie ontwikkellijn 4) zullen cultuursensitief
worden opgezet en uitgevoerd.
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Inleiding
Een stormachtige start
De voorbereiding van de transitie was, gezien de
korte termijn die geboden was (veel werd immers
pas in het najaar 2014 echt duidelijk) maximaal.
Werkprocessen waren beschreven en geïnstrueerd,
zorgtrajecten ingekocht en rollen en verantwoordelijkheden benoemd. De Wijkteams waren alle tien
geformeerd en alle teamleden hadden minimaal
een basistraining en instructie gevolgd. Desondanks
zorgde de daadwerkelijke start van de transitie de
eerste maanden voor grote werkdruk bij de Sociale
Wijkteams. Dat was niet uniek voor Nijmegen en
deels ook voorzien.
De stormachtige start had te maken met het
inregelen van werkprocessen en de omvangrijke
verschuiving van verantwoordelijkheden en rollen
bij zo’n beetje alle partners in het veld. Nieuwe
relaties en verbindingen moeten worden gelegd en
sommige onderdelen, bijvoorbeeld de ambulante
teams, stonden nog in de steigers. Ook de gedeeltelijke afbouw van Bureau Jeugdzorg, de overname
van hun taken door anderen, waaronder de Sociale
Wijkteams en met name de opbouw van Veilig Thuis
hebben veel aandacht gevraagd. Verder bleek de
inzet en de toepasselijkheid van de nieuw ingekochte bouwstenen voor het inzetten van zorg en de
‘vertaling’ van oude indicatiecodes naar de nieuwe
situatie, niet eenvoudig.
Tenslotte werden de teams veel benaderd door
diverse aanbieders met vragen over rollen,
verantwoordelijkheden, werkwijze en werk
processen. Het koste vooral veel tijd en energie
en ondertussen moest ook het reguliere werk en
zorg doorgang vinden. De Sociale Wijkteams, hun

collega’s bij diverse zorgaanbieders, maar ook de
backoffice van de gemeente, SWT-management,
ondersteunende diensten en NIM als uitvoeringsregisseur hebben een enorme inspanning geleverd
om de boel draaiende te houden en zorg veilig te
stellen. De werkers in de Sociale Wijkteams
hebben werkenderwijs, soms tot eigen frustratie
maar met vasthoudendheid, nieuwe wegen en
verbindingen gezocht en daarmee de algemeen
beschreven werkprocessen tot op de details van
individuele casuïstiek toepasbaar gemaakt.
De impact van de hoge werkdruk was verschillend
bij de diverse Wijkteams. De teams die al wat
langer draaien, slaagden er beter in de druk te
hanteren en prioriteiten te stellen. In alle teams
overheerste echter het gevoel, dat er onvoldoende
ruimte was om te kantelen in de aanpak.
De aandacht moest uitgaan naar zorgcontinuïteit en
dus het tijdig verlengen van lopende zorgtrajecten
(herindicaties).

De stormachtige start had
te maken met het inregelen
van werkprocessen en de
omvangrijke verschuiving
van verantwoordelijkheden
en rollen bij zo’n beetje alle
partners in het veld.

Inmiddels is de storm gaan liggen en zijn de teams
gewend aan de nieuwe aanpak. Nu komt er langzamerhand weer meer ruimte voor ontwikkelen
en transformeren. Hierbij is van belang dat de
teams die ruimte voelen en tijd gegund krijgen.
Voor 2016 brengen wij dan ook in kaart welke extra
ruimte de teams nodig hebben om het transformatieproces verder in te gaan en te kunnen leren.
In dit jaarverslag nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 m.b.t. de Sociale
Wijkteams in Nijmegen.
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Facts & figures Sociaal Wijkteam

Nijmegen-No
Centrum

1

Oud-West

Wat is het Sociaal Wijkteam?
In het Sociaal Wijkteam (SWT) werken professionals
van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in
de wijk samen. In samenwerking met bewoners in
de wijk zoekt het Sociaal Wijkteam naar praktische
oplossingen voor vragen en problemen rond ziekte
en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen.
Bewoners die vragen hebben of hulp nodig hebben
kunnen eerst naar de vertrouwde gezichten in de
1
eigen buurt, zoals de huisarts, jongerenwerker,
school, het consultatiebureau of de Stip. Zij kunnen,
als het nodig is, toeleiden naar het Sociaal Wijkteam in
2 van het team gaat vervolgens
de wijk. Een medewerker
samen met de bewoner kijken naar wat er nodig is.
Dit kan een hulptraject zijn, een maatwerkvoor
3 hulp verlenen
ziening, maar ook een toeleiding. Naast
houdt het SWT zich ook bezig met het faciliteren
en (mede)organiseren van collectieve activiteiten,
25 in de wijk te verbeteren. Bij de
om de samenhang
9
4
hulp van het Sociaal Wijkteam
is veel
aandacht
24
voor wat
bewoners zelf kunnen doen, eventueel
29
5
met
hulp
van mensen uit hun eigen omgeving.10
30
26
6
8
Op deze manier houdt de23 bewoner
zelf de
regie.
31
27

32

33

34

37

44

22

7

11

Wie zijn het
Sociaal Wijkteam?
28
35
Het Sociaal Wijkteam bestaat
uit professionals van de
12
20
13
Buurtzorg, gemeente Nijmegen, het Inter-lokaal,
19
18
MEE
Gelderse Poort,
NIM Maatschappelijk
Werk,
21
36
Swon het seniorennetwerk,
Tandem
Welzijn,
TSN
17
Thuiszorg,
TVN
Zorgt
en
ZZG
Zorggroep.
In
het
team
38
14
39
werken (jeugd)maatschappelijk
werkers,
opbouw15
werkers,
jongerenwerkers,
ouderenadviseurs,
41
16
40
wijkverpleegkundigen,
Wmo-consulenten, een
42
praktijkondersteuner
(POH-GGZ) en een admini
stratief medewerker.
Het team wordt door een
43
teamleider aangestuurd.

Nieuw-West

Waar is het Sociaal Wijkteam?
In alle wijken van Nijmegen is een Sociaal Wijkteam actief; in totaal zijn er 10 teams werkzaam:
Centrum, Dukenburg, Hatert, Lindenholt, Midden,
Nieuw-West, Noord, Oost, Oud-West en Zuid.

Nijmegen-Oo

2

Lindenholt

Dukenburg I,

Nijmegen-Mi

3

Nijmegen-Zu
Hatert
25

Nijmegen-Noord

29

Oud-West
Nieuw-West
Nijmegen-Oost

5

30

Centrum

9

4

24

10

26

23

6

8

31
27
32

7

22

11

28

33

35
12

20

Lindenholt

13

34

Dukenburg I,II

19

21

36
37

Nijmegen-Midden

38

Nijmegen-Zuid

14

39

15

Hatert

41
44

18

17

16

40
42
43

Wijkindeling
1) Ressen
2) Oosterhout
3) Lent
4) Benedenstad
5) Centrum
6) Bottendaal
7) Galgenveld
8) Altrade
9) Ooyse Schependom
10) Hunnerberg
11) Hengstdal
12) Kwakkenberg
13) Groenewoud
14) Brakkenstein
15) Grootstal
16) Hatert

Wijkindeling

17) Hatertse HeiWijkindeling
18) Heijendaal 1) Ressen
19) St. Anna 2) Oosterhout
3) Lent
20) Hazenkamp4) Benedenstad
5) Centrum
21) Goffert
Bottendaal
22) Nije Veld 6)
7) Galgenveld
23) Wolfskuil 8) Altrade
9) Ooyse Schependom
24) Biezen
25) Haven-/industrieterrein
26) Hees
27) Heseveld
37) Tolhuis
38) Lankforst
39) Meijhorst
40) Aldenhof
41) Malvert

42) Weezenhof
43) 10)
Vogelzang
Hunnerberg
Hengstdal
44) 11)
Staddijk
12) Kwakkenberg
10) Hunnerberg
13) Groenewoud
14) Brakkenstein
11) Hengstdal
15) Grootstal
12) Kwakkenberg
16) Hatert
13) Groenewoud
17) Hatertse Hei
18) Heijendaal
14) Brakkenstein
15) Grootstal
16) Hatert
17) Hatertse Hei
18) Heijendaal
28) Neerbosch-Oost
29) Westkanaaldijk
30) Neerbosch-West
31) ‘t Acker

32) Bijsterhuizen
19) St. Anna 33) ’t Broek28) Neerbosch-Oost
29) Westkanaaldijk
20) Hazenkamp
34) Kerkenbos
30) Neerbosch-West
21) Goffert
35)
De
Kamp
31) ‘t Acker
22) Nije Veld
32) Bijsterhuizen
23) Wolfskuil36) Zwanenveld
’t Broek
24) Biezen
37) Tolhuis 33)
34) Kerkenbos
25) Haven-/industrieterrein
35) De Kamp
26) Hees 38) Lankforst
36) Zwanenveld
27) Heseveld39) Meijhorst

40) Aldenhof
41) Malvert
42) Weezenhof
43) Vogelzang
44) Staddijk
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1) Ressen
2) Oosterhout
3) Lent

10) Hunnerberg
11) Hengstdal
12) Kwakkenberg

19) St. Anna
20) Hazenkamp
21) Goffert

28) Neerbosch-Oost
29) Westkanaaldijk
30) Neerbosch-West

37) Tolhuis
38) Lankforst
39) Meijhorst

37) Tolhuis
38) Lankforst
39) Meijhorst
40) Aldenhof
41) Malvert
42) Weezenhof
43) Vogelzang
44) Staddijk
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Ontwikkelingen Team Lindenholt
2015 was een zeer en bewogen en dynamisch jaar
voor het Sociaal Wijkteam Lindenholt. Het was een
jaar vol ontwikkelingen en beweging. In Lindenholt
vindt het SWT steeds meer zijn plek in het Wijk
atelier. Ook de samenwerking met de Stip, die ook
in het Wijkatelier gevestigd is, gaat steeds beter.
Wij weten meer en meer de lijnen te verbinden
naar de bewoners en professionals in de wijk.
De activiteiten breiden zich uit en steeds meer
‘kwetsbare’ bewoners weten de weg naar het
Wijkatelier te vinden of worden vanuit een hulpvraag verbonden.
Veel nieuwe initiatieven in de wijk blijken aan te
slaan. Zo is in 2015 met succes een pilot afgerond om
met de afdeling Schuldhulpverlening (SHV) in het
SWT te werken. Bewoners waren hier erg tevreden

Een mooie terugkerende activiteit hier in de wijk is
de Lindenholt Tafel. Dit is een activiteit waarbij
mensen uit de wijk bij elkaar komen, iedere keer
op een andere plek. Ze krijgen elke keer als ze
komen de vraag om de volgende keer iemand
anders die ze kennen mee te nemen. En dan niet
zozeer de beste vriend of vriendin, maar juist
iemand die ze kennen uit de buurt of waarvan ze
weten dat deze persoon best een verzetje kan
gebruiken. Wanneer ze bij elkaar komen staat er
elke keer wat anders op het programma: eten,
een spelletje, muziek, een presentatie over de

over en de korte lijnen bleken prettig te werken.
Ook is, in samenwerking met SHV, een gespreksgroep gestart en afgerond over budgetering. Deze
groep werd afgestemd op de vragen uit de wijk en
inhoudelijk begeleid door SHV en het SWT samen;
een mooie samenwerking!
Een ander geslaagd initiatief in 2015 was de
vakantieopvang voor kinderen die extra zorg nodig
hebben. Hiervoor was een signaal uit de wijk
gekomen. In samenwerking met Driestroom en
KION hebben wij dit opgezet. De opvang werd door
alle betrokkenen erg op prijs gesteld – en zal
zeker een vervolg krijgen.

een ontwikkeltraject gestart in samenwerking
met de huisartsen WGC, het Radboud ziekenhuis
en Vilans om te onderzoeken hoe zorg en welzijn
goed met elkaar kunnen worden verbonden rondom
wijkbewoners met vragen op meerdere levens
gebieden. Hierin worden vraaggerichte zorg en
regie centraal gesteld in de samenwerking en
actief naar de wijkbewoner toe. Naast het bovengenoemde zijn er nog veel kleinere activiteiten en
pilots opgestart in 2015 en hebben wij volop ideeën
voor 2016!

Ook vanuit de professionals zijn vele pilots aangegaan die nu nog lopen. Zo is in september 2015

wijk, etc. Ze bedenken het allemaal zelf. Het doel
van de Tafel is om eenzaamheid onder ouderen in
de wijk tegen te gaan. Vanuit het Sociaal Wijkteam
ben ik aangehaakt als gastheer. Ik probeer
mensen met elkaar in gesprek te brengen over
dingen die hen aanspreken. Het mooie is dat we
mensen niet aanspreken op hun eenzaamheid,
maar juist uitnodigen voor iets dat hen aanspreekt
en iets dat ze gemeenschappelijk kunnen doen.
Het moet dus vooral ook gezellig zijn. Als gastheer streef je ernaar dat iedereen zich welkom en
gewaardeerd voelt. We kijken dus eigenlijk niet

naar iemands ‘beperkingen’, maar juist naar wat
mensen verbindt en wat ze willen (wensen). Al
vanaf het begin hebben we er vrijwilligers bij
betrokken om het te organiseren en een groot
deel hiervan doet het nog steeds. Aan de andere
leden van ons team vraag ik om mensen voor wie
het iets zou kunnen zijn door te verwijzen naar de
Lindenholt Tafel en ze er letterlijk mee naartoe te
nemen de eerste keer. Vooral ook om de drempel,
die de meeste mensen voelen om naar een
vreemde plek te gaan waar vreemde mensen zijn,
te verlagen.

< INHOUDSOPGAVE >
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Ontwikkelingen Team Nieuw-West
2015 was voor Team Nieuw-West een veelbewogen jaar. Een nieuw team, een nieuwe taak en
vanaf dag één vol aan de slag met de eerste
aanmeldingen. Halverwege het jaar is er voor de
derde keer een nieuwe teamleider begonnen.
Deze wisselingen hebben gezorgd voor wat
instabiliteit. Maar inmiddels is er stabiliteit en als
gevolg hiervan meer structuur ontstaan. Het team
begint dan ook steeds beter te functioneren.
Het valt ons op dat de wijk heel stil lijkt, maar dat
er bijzonder veel multi-probleem zaken op het
bord van het Sociaal Wijkteam terechtkomen.
Naast het beantwoorden van de vragen van de
bewoners is ook een aantal initiatieven in de wijk
met medewerking van het SWT opgezet. Een van
deze initiatieven is een eenzaamheidsconferentie.
Inmiddels heeft deze een vervolg gekregen in de
vorm van een werkgroep eenzaamheid. De deelnemers hiervan zijn voor ruim 70% bewoners van
Nieuw-West.
Ook heeft Sociaal Wijkteam Nieuw-West een
belangrijke rol gespeeld in de psycho-sociale
opvang van de bewoners die betrokken waren
bij de brand in de seniorenflat de Notenhout
(Neerbosch-Oost).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Midden
Sociaal Wijkteam Midden heeft 4 december 2015
haar 2-jarig bestaan gevierd. Met ingang van 2015
en de implementatie van de Jeugdwet is team
Midden versterkt met aanvullende expertise, in
de vorm van een jeugdconsulent. Daarnaast is
in oktober 2015, met de komst van de logistiek
Wmo-medewerker in ons team, vorm gegeven
aan een Wmo-wijkgerichte benadering. Het was
even wennen, maar inmiddels wordt dit ervaren
als een concrete stap in de richting van ‘dichter
bij bewoners’.
Het Sociaal Wijkteam werkt hierin ook nauw
samen met Stip Midden, die 25 maart officieel van
start is gegaan. Fysiek naast elkaar en gebruik
makend van elkaars kunde en kennis en elkaar
versterken en aanvullen, zijn voor ons speerpunten
waarin we elkaar vinden en samenwerken. Samen
werken we hard aan het dichterbij brengen van
een op inclusie gericht Nijmegen-Midden.
Een mooi concreet voorbeeld hiervan is het
project ‘van Tuin tot Bord’. Uit (cliënt)contacten
van het SWT, Pluryn, RiBW en Driestroom is de
vraag naar kookgroepen en gezamenlijke moestuinen boven komen drijven. Met vereende
krachten, waarin bewoners een belangrijke rol
vervulden in de realisatie, zijn in 2015, 3 buurtmoestuins gecreëerd en zijn twee buurtrestaurants van start gegaan die wekelijks open zijn.
Gemiddeld zitten per keer 20 bewoners aan tafel.
Ontmoeting is het centrale thema in dit project.
Deelnemers, maar ook de vrijwilligers uit de
buurt zijn erg enthousiast over het project: “Mijn
mede buurtbewoners heb ik door het project pas
echt leren kennen, terwijl we hier al 22 jaar wonen!”.
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“Als team hebben we een actieve rol gespeeld in
het opzetten van thema-avonden over opvoeding
voor ouders. Het mooie is dat deze avonden
stralen van de energie; de bewoners die het
opzetten zijn enorm gedreven en willen iets
betekenen voor hun wijk, maar hebben zelf ook
een behoefte. In eerste instantie hebben wij als

team met de bewoners om de tafel gezeten om
met hen mee te denken over hoe de avonden
georganiseerd kunnen worden. Wat heb je daar
voor nodig? Hoe kun je dat aanpakken? Daarna
hebben we veel praktische ondersteuning
geboden, zoals rondom de werving, maar ook het
regelen van een geschikte locatie”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Noord
2015 was het jaar dat de transitie echt is begonnen.
In Noord hebben we dit onder andere gemerkt door
een enorme toename van het aantal casussen en
natuurlijk de herindicaties.
Wij hebben dit jaar onder meer ingezet op het
versterken van Community Building, zowel in
teamverband, d.m.v. studiebijeenkomsten, als naar
de wijk toe door samen te werken met diverse
partners. Noord is een relatief nieuwe wijk met
een grote sociale cohesie, die echter nog niet veel
vaste structuren heeft; de bewoner ontwikkelt de
wijk. Samen met bewoners, wijkmanagement en
wijkbeheer hebben we het 50/50 project uitgevoerd.
Dit is een online platform, waar samen werd
gewerkt door bewoners, de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) en de gemeente om
de leefbaarheid van Lent in kaart te brengen.
Ook hebben we in 2015 veel geïnvesteerd in activiteiten rondom opvoeden en ouderschap, belangrijke
thema’s in deze jonge wijk. Zo hebben we samen
met de GGD en jonge ouders het Oudercafé doorontwikkeld, het Noorderstroomcafé, een opvoedcafé voor ouders door ouders verder uitgebreid
en thema-avonden voor ouders georganiseerd
rondom Social media en Autisme.
We richten ons als team ook actief op het versterken
van onze expertise in echtscheidingsproblematiek.
Samen met Bureau Schuldhulpverlening zijn we
de pilot “Schuldhulpverlening in de wijk” begonnen.
Ondanks dat deze pas net is begonnen, blijkt het
nu al aan te slaan. We kunnen hiermee bewoners
op snelle en laagdrempelige manier ondersteunen
bij financiële hulpvragen.

Een ander belangrijk punt voor 2015 is de verdere
doorontwikkeling van de Stip in Noord. Dit hebben
we samen met de gemeente actief opgepakt en in
het voorjaar van 2016 zal de Stip geopend worden.
Tenslotte hebben we het afgelopen jaar extra
ingezet op het werken volgens Sociale Netwerk
strategieën (SNS) – waarbij het uitgangspunt is
het betrekken van het netwerk van de cliënt. We
hebben in de wijk een aantal succesvolle trajecten
afgerond en zullen ons hier verder in blijven
ontwikkelen.

Als kroon op dit mooie jaar hebben wij deel
genomen aan het werkbezoek van de Koning aan
Nijmegen-Noord. Een bezoek waar we met zijn
allen met veel plezier op terugkijken.

Onlangs kwam een vraag bij ons binnen van
een begeleider van een Afrikaanse man. Deze
begeleider spreekt dezelfde taal als de cliënt.
De cliënt woont al tien jaar in Nederland, maar
is de taal nog niet machtig. De begeleider had
allerlei ideeën over wat de cliënt allemaal nodig
had en dat was vooral veel begeleiding van
hem. Het viel me op dat de begeleider vooral
het woord voerde. Daarom besloot ik een apart
gesprek met de cliënt te houden, om te
achterhalen wat hij zelf wilde. Omdat hij de
Nederlandse taal niet machtig was, moesten we
ons met handen en voeten verstaanbaar maken
naar elkaar. Maar eigenlijk ging dat best goed.
Hij bleek een baan te hebben maar gaf vooral
aan behoefte te hebben aan een eigen sociaal
netwerk, buiten zijn begeleider. Ook gaf hij aan
dat hij gemotiveerd was om meer te doen, ook
in zijn eigen buurt. Maar omdat hij na tien jaar
in Nederland de Nederlandse taal nog altijd
niet beheerst gaat dat lastig. Ik vroeg me af of
hij een leerprobleem had. Daarom vroeg ik mijn
SWT-collega van MEE eens met hem in gesprek
te gaan. Uit dit gesprek bleek geen leerprobleem. In overleg met de cliënt heb ik vervolgens een maatje geregeld via het vrijwilligersproject InContact. Door samen dingen te
ondernemen met het Nederlandse maatje gaat
het al stukken beter met zijn Nederlands en is
hij verder gekomen dan in de vele inburgeringscursussen die hij heeft gevolgd. Zelf geeft hij
aan dat het vooral helpt dat hij nu geen begeleider meer heeft die zijn moedertaal spreekt.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Centrum
Het komende half jaar zal een procesbegeleider
vanuit de gemeente en een groep enthousiaste
stagiaires van de HAN met ons samenwerken aan
de opgestelde speerpunten die o.a. gericht zijn op
preventie, het traceren van hiaten en onze plek in
de keten. Daarnaast zijn we heel blij met het feit
dat ons team versterkt mag gaan worden met een
maatschappelijk werker vanuit Iriszorg.
Verder willen we graag samen met Stip Centrum
stappen zetten met de opzet van activiteiten in de
wijk. Onlangs is de Stip gestart met ‘Soepie doen’
(een activiteit die al succesvol is gebleken in
Lindenholt). Ook zijn er plannen voor nauwere
samenwerking met het Zelfregiecentrum, Ixta
Noa en de inzet van vrijwilligers bij de eenzame
hulpbehoevende ouderen in de wijk.
Kortom het was een vol maar prachtig jaar.
We hebben veel zin in 2016!

In het Centrum was een actieve bewonersgroep
al langere tijd intensief bezig zich te beraden op
de Kanteling. Deze bewoners zijn daarom nauw
betrokken geweest bij de vorming van het Sociaal
Wijkteam Centrum. Een aantal van hen zijn nu
volop actief in Stip Centrum en een aantal van hen
denken Nijmegen-breed nog actief mee met de
ontwikkelingen.

10

Vanaf maart 2015 hebben we in Nijmegen afgesproken om alle bewoners die hulpvragen hebben
en een postadres (doelgroep thuislozen) te ondersteunen door SWT Centrum. Dit vormt een hele
bijzondere uitdaging, want al snel bleek dit ruim een
derde uit te maken van al onze aanvragen. We werken
hierin nauw samen met het Meldpunt Bijzondere
Zorg (MBZ) en ander samenwerkingspartners.

Er was hier in de wijk een vrouw, waar sprake
was van ernstige vervuiling in huis. Veel
meubels had ze niet meer, dus echt goed
opruimen was lastig; bijna alles moest weg.
Toen hoorde ik van de ouderenadviseur in ons
SWT dat er een vrouw was overleden, die nog
allerlei spullen had staan. Haar zoon had al het
nodige op Marktplaats gezet, maar ik heb hem
toch even gebeld om te zien wat er nog mogelijk
was. Hij had begrip voor de situatie en bood
gelijk aan de spullen aan de vrouw van het
vervuilde huis te geven. Dat hebben we vervolgens snel geregeld en de vrouw was er enorm
blij mee. Ze kon weer een frisse start maken.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Hatert
Kenmerkend voor het werken in de wijk Hatert
vinden wij het diverse aanbod aan bestaande
initiatieven en activiteiten, de korte lijntjes tussen
bewoners en professionals en het zich gezamenlijk
verantwoordelijk voelen. Hierdoor is het prettig
samenwerken met zowel de beroepskrachten als de
vrijwilligers en de actieve wijkbewoners in de wijk.
Er zijn in de wijk veel initiatieven waar wij als SWT
dankbaar gebruik van maken. Met een aantal hiervan werkten wij in 2015 actief samen en leverden
wij input. Twee voorbeelden hiervan zijn “Koffie &
Ontmoet” samen met de partijen van De Combinatie
en de cursus van “Klacht naar Kracht”, samen met
Indigo. Daarnaast hebben wij ons als SWT hard
gemaakt voor de verhuizing van de Stip naar het
Hart van Hatert, om zo de samenhang met het SWT
te versterken. Dit gaat per 2016 ook daadwerkelijk
gebeuren: de Stip en het SWT onder één dak!
In juni 2015 bestond het SWT Hatert drie jaar. En
dat hebben we natuurlijk gevierd! We hebben als
SWT veel ervaring opgedaan in die drie jaar, ook
het afgelopen jaar. Zo hebben we bijvoorbeeld op
verzoek van een bewonerscommissie en de wijkmanager een buurtonderzoek gedaan, samen met
straatcoaches, bij de wijkbewoners die rondom
het Cruyffcourt wonen. Een ander voorbeeld uit
2015 is de brand in een flatgebouw in Hatert. Na
de brand bleek een groep bewoners psychische
klachten te ervaren als gevolg van de brand en
waren er veel vragen over brandpreventie. Op
verzoek van de bewonerscommissie is in samenwerking met Indigo en SWT Hatert een bewonersavond georganiseerd waar hier veel aandacht aan
werd besteed. Ook was er in 2015 een vervolg op

de huis-aan-huis interviewrondes die we samen
met andere partners in 2014 zijn begonnen, om zo
in kaart te krijgen wat er in de wijk speelt.
In 2015 hebben we een vervolg gegeven aan de
samenwerking met het ambulante team van De
Combinatie in de wijk. Door de overheveling van
AWBZ naar Wmo konden we nu ook echt aan de
slag gaan. En het resultaat mag er zijn. Bijna alle
nieuwe aanmeldingen voor één van de partijen van
De Combinatie worden in het overleg ingebracht.
We gebruiken het overleg ook als voordeur naar de
organisaties in De Combinatie. Ook wordt er over en
weer gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid.
Voor de samenwerking was 2015 dus een vruchtbaar jaar.
In het transitiejaar 2015 is veel aandacht uitgegaan
naar onze nieuwe rol van zorgtoewijzing. Met de
recente personele versterkingen hebben we nu een
team dat het gehele palet van Wmo en Jeugdwet kan
bedienen. We merken dat we als team generalistisch
zijn, maar daarnaast juist gebruik maken van ieders
eigen specialisme. Als team hebben we gestoeid met
onze nieuwe rol, maar kijken we terug op een
positieve ontwikkeling die we hierin hebben doorgemaakt. Er is commitment naar elkaar, we zijn
slagvaardig, initiatiefrijk en flexibel geweest.
We kijken als team tevreden terug op 2015!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Oost

2015 was het jaar van de Transitie en dat is niet
ongemerkt gebleven bij Sociaal Wijkteam Oost.
Als team van de grootste wijk van Nijmegen, met
44.000 bewoners stroomden de eerste aanvragen
voor maatwerkvoorzieningen en klassieke Wmo,
zoals trapliften, huishoudelijke hulp etc, vanaf
1 januari 2015 binnen. Met als resultaat dat er vele
keukentafelgesprekken zijn gevoerd bij bewoners
thuis, maar ook in wijkcentrum Ark van Oost, waar
het Sociaal Wijkteam tot 1 november was gevestigd.
Het jaar 2015 stond ook in het teken van elkaar
leren kennen als team en het verkrijgen van een
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plek in deze dynamische wijk. Het team heeft in
het kader van teambuilding twee ‘wijksafari’s’
georganiseerd, waarbij instellingen en organisaties
in de wijk zijn bezocht, zoals RIBW, de parochie van
Antonius van Padua, het Oud Burgerlijke Gasthuis
(OBG), het Nebo-klooster, woningbouwvereniging
De Gemeenschap etc.
Om kennis te maken met andere professionals
organiseerde SWT Oost in 2015 maandelijks een
bloklunch. Elke eerste dinsdag van de maand,
rond lunchtijd, kwamen professionals uit het
brede veld van de samenleving binnenlopen om
een boterhammetje mee te eten.

Een andere doelstelling waar het SWT Oost in 2015
aan heeft gewerkt, is om structureel één pand te
delen met Stip Oost. Daarom verhuisde het team
in november 2015 naar een nieuwe locatie aan de
Elzenstraat. Naast Stip is ook de Rechtswinkel
daar gevestigd. Door samen in één pand te zitten,
zijn de lijnen tussen deze drie organisaties zeer
kort geworden. En tot onze grote verbazing werd
het opeens 31 december 2015 en konden we zeggen
dat we het met z’n allen hebben overleefd.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Dukenburg
Het jaar 2015, het jaar van de transitie bracht veel
hectiek met zich mee. Dat betekende veel herindicaties en het toekennen van PGB’s. Dat was nieuw
voor veel medewerkers van het Sociaal Wijkteam.
Een hele uitdaging! Maar met het keukentafel
gesprek als basis en de vraag van de bewoner als
uitgangspunt zijn er, ondanks de onvermijdelijke
wachtlijst, heel wat keukentafelgesprekken
gevoerd. En hebben veel bewoners een passende
oplossing op maat gekregen.
Het Sociaal Wijkteam wil graag een verbindende
rol spelen in Dukenburg. Daarom is er wekelijks
een blokuur waar werkers uit de wijk elkaar

kunnen vinden en met elkaar in gesprek kunnen
gaan. Daarnaast waren er in 2015 themagerichte
bijeenkomsten, zoals over de deeleconomie en
een dementievriendelijke wijk, die we samen met
Stip en wijkmanagement organiseerden; partners
waar zeer nauw mee wordt samengewerkt. Dit
geldt ook het Regieteam en het Ambulant Team,
dat in 2015 in Dukenburg is gestart.
Gewoon Meedoen is een van de speerpunten voor
het Sociaal Wijkteam. De groep Helpende Handen,
waarbij mensen met een beperking ook betekenisvol willen zijn in de wijk, is uitgegroeid tot een
stabiele groep. Zij heeft samen met vitale wijk

bewoners een aantal activiteiten georganiseerd,
zoals het wandelen met ouderen door de wijk en
het verzorgen van maaltijden voor bewoners die in
een sociaal isolement zitten.
Ook de werkgroep Vinden en verbinden, waarbij
bewoners en beroepskrachten op zoek gaan naar
mogelijkheden om het onderwerp eenzaamheid
bespreekbaar en zichtbaar te maken in de wijk,
heeft kleinschalige ontmoetingen georganiseerd
om bewoners met elkaar in contact te brengen.
Al met al was 2015 een erg druk, maar ook een
erg mooi jaar.

Soms komen we tot hele simpele praktische
oplossingen voor problemen. Zo begeleidt de
wijkverpleegkundige van ons team een dementerende vrouw die altijd teveel boodschappen
doet. Zelf begeleid ik een cliënt met financiële
problemen die nooit iets te eten heeft en had
deze mevrouw er een leuk contact bij in de wijk.
Ik bracht de twee bij elkaar en op deze manier
had deze man weer wat te eten. Heel praktisch
lossen we dat dus op. Omdat we samen in het
team zitten wist ik dus van die vrouw. In het
verleden had ik een voedselpakket moeten
aanvragen waarschijnlijk, veel omslachtiger.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ontwikkelingen Team Oud-West
Met ingang van 2015 en de start van de transitie
waarbij bij de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo
bij de Sociale Wijkteam ligt, is team Oud-West
versterkt met aanvullende expertise, in de vorm
van een jeugdmaatschappelijk werker en wijkverpleegkundige. Daarnaast is in oktober 2015
met de komst van de logistiek Wmo-medewerker
in ons team vorm gegeven aan een Wmo-wijkgerichte benadering.
Er worden steeds meer en steeds betere verbindingen gelegd met andere organisaties en
initiatieven in de wijk. Vooral op het gebied van
collectieve preventie zetten we stappen. Een mooi
voorbeeld is de middagmarkt voor senioren in
Oud-West op zondag 15 november in wijkcentrum
Titus Brandsma, met de titel Onbeperkt Houdbaar.
Het Sociaal Wijkteam werkte daarbij samen met
Swon, de gezondheidsmakelaar van GGD Gelderland-Zuid in onze wijk en de eerstelijn (huisartsen,
praktijkondersteuners en oefentherapeuten) om
ouderen te laten zien hoe ze gezonder, gelukkiger
en zelfredzamer ouder kunnen worden. Op die
middag hebben heel wat mensen kennis gemaakt
met mooie en voor hen nieuwe en betekenisvolle
initiatieven in de wijk. Van yoga- en zingevings
gesprekken tot valpreventie. De markt heeft geleid
tot een structureel initiatief: het opzetten van
een ontmoetgroep met veel aandacht voor het in
stand houden van mobiliteit, ook Onbeperkt
Houdbaar geheten, die vanaf de zomer met hulp
van wijkbewoners en minimale ondersteuning
door professionals moet gaan draaien. Ook hierbij
is het Sociaal Wijkteam Oud-West op vaste basis
betrokken.
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Ontwikkelingen Team Zuid
Wat in ons collectieve geheugen staat gegrift is
onze eerste teambijeenkomst, in 2014. Geen van
allen wist goed wat hem of haar te wachten stond:
Kaders? “Gewoon doen wat nodig is”. Onze eerste
missie was het vinden van een gezamenlijke uitvalsbasis en die vonden wij binnen de muren van
Kindcampus Grootstal waar we warm welkom zijn
geheten door directeur en medewerkers.
Al snel volgden de meest uiteenlopende vragen en
signalen uit de wijk; waarin we, alle lagen, van 0 tot
100, specialiteiten, beperkingen en uitdagingen van
de bewoners terug zagen. Hierbij hadden we aandacht voor collectieve vragen van buurtbewoners zoals
het initiatief in Brakkenstein rondom ‘De Kanunnik’,
de actieve bewoners in wijkcentrum ‘De Mix’ in
Hatertse Hei en de aandacht voor COPD patiënten in
Grootstal en Haterse Hei middels een behoeften
onderzoek. Ook thema’s als eenzaamheid en opvoedingsondersteuning zijn naar voren gekomen,
waarmee we in 2016 verder aan de slag zullen gaan.

missie. Het heeft ons als team enorm geholpen om
vaste grond onder de voeten te houden en koers te
bewaren. Wij zien ons als specialisten die samen
een generalistische aanpak bewerkstelligen.
Daarbij maken wij veel gebruik van de aanwezige
kennis en voorzieningen in de wijk. De actieve
deelname van jongerenwerk aan ons team is daar
een voorbeeld van.

Terwijl om ons heen de transitiestorm woedde
vonden we toch rust om na te denken over visie en

Het team kende enkele personele wisselingen
en toevoegingen en we gaan met een goed gevoel
2016 in.

In ons team kwam een meisje dat op school zat
buiten Nijmegen, maar hier wel woonde. Zij had
een psychische diagnose. Ze kon prima leren,
maar schoot sociaal soms tekort en viel hierdoor
steeds vaker uit op school. Daarom werd er door
school specialistische huiswerkbegeleiding en

coaching geregeld. Ik ben hierover met haar in
gesprek gegaan en ze gaf aan dat ze eigenlijk meer
wilde doen in haar eigen wijk, omdat er voor haar
niks te doen was. Ik heb daarom contact gezocht
met jongerenwerkers in de wijk en zij hebben
contact gezocht met haar. Ze vroegen haar als

vrijwilliger te komen werken in het jongerencentrum en dat is ze gaan doen. Ze heeft er ontzettend
veel plezier en heeft het gevoel een betekenisvolle
rol te hebben. Ook krijgt ze daar veel respect,
waardoor haar zelfvertrouwen is gegroeid en ze
ook op school weer beter begint te functioneren.
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Ontwikkelingen in de organisatie van de
Sociale Wijkteams 2015
In 2015 is ook de organisatie van de Sociale Wijkteams in een nieuw vaarwater gekomen. Met ingang
van 2015 wordt er gewerkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst waarin de onderlinge afspraken
tussen de samenwerkende instellingen zijn geregeld
en waarin de formele rol van de SWTs na de
transitiedatum van 1 januari 2015 in is verankerd.
Onderdeel hiervan is de rolverdeling tussen
opdrachtgever/gemeente, samenwerkende
instellingen en de rol van NIM als coördinerend
uitvoeringsregisseur. Ten behoeve van de werkzaamheden in aansturing, ondersteuning en facilitering is voor het eerst in 2015 een exploitatieplan
opgesteld, welke financieel is gedekt door bijdragen
van de verschillende partners. Hierin is geregeld
dat er voorzien wordt in teamleiding, secretariële
ondersteuning, management, kwaliteit, communicatie, huisvesting, ICT, etc. Vanuit dit plan is de
organisatie van de Sociale Wijkteams onder
coördinatie van NIM structureel vormgegeven.

Er is in 2015 uitgebreid
aandacht geweest
voor het bevorderen
van veiligheid
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• Vroeg in 2015 is er een herindicatiepool opgericht,
om te ondersteunen in het verwerken van herindicaties van oud-AWBZ en Jeugdwet klanten.
Hiervoor is onder andere een bijdrage geleverd
door medewerkers van de Combinatie.
• De rol van de Stip I&A-lijn is begin 2015 uitgebreid,
nieuwe klanten met nieuwe vragen komen hier
binnen. Alle ingangen die hiervoor gebruikt
worden, zijn hiermee gesloten (MEE, NIM, Wmo,
etc.). Bij de I&A-lijn wordt een korte telefonische
uitvraag gedaan, er wordt informatie en advies
gegeven en als er een aanmelding voor het SWT
volgt, wordt deze verder voorbereid en doorgezet
naar het betreffende SWT
• Er is tijdelijk 6 fte extra formatie (maatschappelijk
werk) toegevoegd in het voorjaar van 2015, ter
verlichting van de teams en het beheersen van
de werkdruk
• In oktober 2015 is de gehele frontoffice Wmo
(Wmo-klantmangers en logistiek medewerkers)
overgegaan naar de Sociale Wijkteams. Alle
aanvragen klassieke Wmo lopen sindsdien via
de SWTs.
• Er is in 2015 uitgebreid aandacht geweest voor
het bevorderen van veiligheid, onder andere in de
voorbereiding van een veiligheidsprotocol met
richtlijnen over veilig werken, het verbeteren van
veiligheid op de werkplekken/locaties en het
aanbieden van agressietrainingen.
Op het gebied van kwaliteit zijn ook de nodige
stappen gezet:
• Inrichting werkprocessen en procedures, zoals

de klachtenprocedure, samenwerking met de
I&A-lijn en foldermateriaal. Daarnaast is het
documentenbeheer SWT opgezet. Dit krijgt een
verder vervolg in 2016 wanneer dit onderdeel uit
gaat maken van het intranet voor SWT-medewerkers.
• Afspraken en uitvoering van cliëntenparticipatie.
Met verschillende cliëntengroepen is overleg
geweest rondom het klanttevredenheidsonderzoek, het opstellen van communicatiemateriaal
en over het ophalen van signalen over het SWT
vanuit bewoners.
• “Op verzoek van de Raad hebben wij een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
opgezet. Hierop hebben de ondernemingsraden
van de moederorganisaties instemmingsrecht.
Hierna wordt dit MTO uitgezet.Uitvoering risicoanalyse en daaraan gekoppeld verbeterplan. In
samenwerking met de gemeente is getoetst of
voldaan wordt aan de verordeningen WMO en Jeugd.
Bovenstaande heeft onder andere in november
geleid tot een positieve beoordeling in de externe
audit van NIM in het kader van de HKZ-certificering
waarin door de auditor het kwaliteitsbeleid en de
uitvoering van het SWT is meegenomen in de
toetsing. Ook is in 2015 gestart met het uitzetten
van een klantervaringsonderzoek, wat structureel
onder alle bewoners die een keukentafelgesprek
hebben gehad, is verspreid.
‘Rapportcijfer’ voor het SWT
De klanten van het SWT hebben de mogelijkheid
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gehad om een cijfer te geven voor de ervaring met
het SWT. Dit staat weergegeven in figuur 6. Hieruit
kwam een gemiddeld cijfer van 7.6! Aan de hand
van de wetgeving en de wensen van de SWT-leden
hebben is er een programma voor deskundigheidsbevordering gemaakt. Dit is vanaf januari
2016 digitaal aangeboden aan de SWT-leden. Het
programma bestaat uit verplichte onderdelen,
zoals SNS, actieleren, alles rond meldcodes en
huiselijk geweld, agressietraining. Hiernaast zijn
er ook vrijwillige onderdelen, zoals trainingen
rond vitaliteit, rapporteren en allerlei inhoudelijke
onderwerpen.

Tenslotte zijn er diverse randvoorwaardelijke
zaken verbeterd en geregeld: kwaliteit van ICTvoorzieningen, verhuizing en uitbreiding locaties,
inrichting en ingebruikname WIZportaal (registratiesysteem), opzet website SWT Nijmegen, etc.
2015 was uiteindelijk het eerste jaar dat de Sociale
Wijkteams volwaardig en volledig operationeel
waren, de organisatie rondom de SWTs heeft in dit
jaar ook vooral in het teken van opbouwen gestaan.
Er blijft in 2016 nog veel te bouwen en verbeteren
in de organisatie, zodanig dat de professionals
maximaal gefaciliteerd zijn om in de wijken te
kunnen blijven doen wat nodig is.

Ik ben tevreden over
benadering, aangegeven
oplossingen en ideeën.
Fijn ook dat er later nog
eens gebeld werd om
te vragen hoe het
ermee staat.

Bejegening door het SWT
43,43% 44,44%

44,44%

“Heel professioneel geholpen door…”
Helemaal eens

11,11%
Eens

Oneens

Helemaal Oneens

0%

1,01%

Neutraal

22,22%

Een aantal reacties van klanten:

“Behulpzaam”
“Ik ben tevreden over benadering, aangegeven oplossingen
en ideeën. Fijn ook dat er later nog eens gebeld werd
om te vragen hoe het ermee staat.”

Het SWT was correct en vriendelijk N=99
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Cijfers 2015
Aanmeldingen per maand SWT Nijmegen
Maand				
Wijk

4

Dukenburg			
123
Hatert				
75
Lindenholt			
42
Nijmegen-Centrum		
43
Nijmegen-Midden		
44
Nijmegen-Nieuw-West		
32
Nijmegen-Noord		
19
Nijmegen-Oost			
58
Nijmegen-Oud-West		
30
Nijmegen-Zuid 		
24
Totaal				490

5

6

7

8

9

92
53
40
19
46
16
18
44
43
31
402

103
70
39
17
34
22
17
74
47
22
445

89
47
26
13
29
20
21
40
32
26
343

80
55
23
13
23
16
10
38
27
24
309

84
52
40
14
36
39
5
35
30
24
359

10

11

93
54
47
17
61
69
28
58
63
38
528

102
45
37
18
69
52
25
53
73
41
515

12		

Totaal

79		
845
49		
500
47		
341
10		
164
57		
399
52		
318
15		
158
47		
447
59		
404
24		
254
439		3.830

Toelichting:
* A antal aanmeldingen per SWT op aanmelddatum, zoals geregistreerd in WIZportaal (inclusief kort-lang, zowel met herindicaties
inclusief herindicatiepool)
* W IZportaal is medio maart 2015 in gebruik genomen. Bij de ingebruikname zijn alleen lopende casussen geïmporteerd
uit het voorgaande registratiesysteem, derhalve zijn de gegevens voor januari – maart niet representatief
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Wachttijd/wachtlijst (stand van zaken per 31 december 2015) SWT Nijmegen
SWT			Aanmeldfase			Wachtlijst			Langst wachtende		Totale werkvoorraad
			Jeugd		WMO		Jeugd		WMO		Jeugd		WMO
Dukenburg*
Lindenholt
Hatert
Zuid
Midden
Oud-West
Nieuw-West
Noord
Oost
Centrum

18		33		19		13		26-10-2015
10		
33		
3		
1		
27-11-2015
3		62		 0		37		22-12-2015
5		
29		
9		
20		
29-10-2015
3		
24		
2		
30		
19-10-2015
3		
20		
0		
47		
13-11-2015
1		
40		
3		
19		
12-10-2015
3		
11		
3		
3		
08-12-2015
5		
15		
4		
27		
10-11-2015
5		
10		
0		
41		
nvt		

15-10-2015		 83
12-11-2015		
47
02-11-2015		102
03-11-2015		
63
12-10-2015		
59
16-11-2015		
70
10-07-2015		
63
24-11-2015		
20
02-10-2015		
51
23-09-2015		
46

* = dubbel team
Toelichting:
- WMO is begeleiding en klassiek samen maar ook maatschappelijk-werk-vragen, enz. (dus alle WMO)
- Jeugd is alle jeugdwetzaken
- Aanmeldfase zijn alle zaken die korter dan 1 maand geleden aangemeld zijn
- Wachtlijst zijn alle zaken die langer dan een maand wachten
- Niet alle vragen komen tot een aanvraag voor een voorziening
- De wachtlijst wordt in alle SWT’s gemonitord wat inhoud dat van alle aangemelde zaken onderzocht is of er sprake is van spoed, crisis en een indicatie is van
hoe lang het kan wachten.
- Jeugdzaken worden scherp in de gaten gehouden en krijgen waar nodig voorrang
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Gemiddelde score per leefgebied SWT Nijmegen

Doelen per leefgebied SWT Nijmegen

Leefgebied					Totaal

Justitie
Verslaving
Verplaatsen / vervoer
Huiselijke relaties, kinderen en gezin
Wonen en huisvesting
Administratie, financiën en regelgeving
Maatschappelijke participatie
Communicatie
Werk, opleiding en dagbesteding
Sociaal netwerk
Activiteiten dagelijks leven en huishouden
Lichamelijke gezondheid
Psychische gezondheid
Totaal

8.0
(86)
6.9
(119)
6.1
(258)
6.1
(274)
6.5 (277)
5.4
(278)
5.2 (285)
5.9
(301)
5.1
(311)
5.3 (326)
4.9
(336)
5.4 (345)
4.8 (353)
5.6 (3.549)

Toelichting:
In WIZportaal wordt in het plan binnen een dossier op meerdere
leefgebieden een score aangegeven. Deze score betreft een
rapportcijfer (1-10) gebaseerd op het oordeel van de bewoner over
zijn of haar persoonlijke situatie op dit leefgebied. Het weergegeven
cijfer is het gemiddelde, tussen haakjes staat het aantal metingen
vermeld (n). Hier is gedurende 2015 mee gestart. Er kunnen nog geen
betrouwbare trends of vergelijkingen tussen wijken worden gemaakt.
Wel geven de cijfers een indicatie van op welke leefgebieden
bewoners die zich bij het SWT melden meer of minder problematiek
ervaren.
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Leefgebied					%

Justitie
Verslaving
Maatschappelijke participatie
Verplaatsen / vervoer
Communicatie
Wonen en huisvesting
Sociaal netwerk
Administratie, financiën en regelgeving
Lichamelijke gezondheid
Huiselijke relaties, kinderen en gezin
Activiteiten dagelijks leven en huishouden
Werk, opleiding en dagbesteding
Psychische gezondheid
Totaal (n= 1618)

0,7%
1,4%
2,9%
3,0%
5,4%
6,0%
8,1%
8,3%
10,4%
11,2%
11,7%
11,7%
19,2%
100%

Toelichting:
In WIZportaal worden in het plan in een dossier op een of meerdere
leefgebieden doelen gesteld. Het weergegeven percentage geeft
aan op welke leefgebieden er veel en op welke gebieden er weinig
doelen zijn gesteld. Met de registratie van plannen op deze wijze is
gedurende 2015 gestart, er kunnen nog geen betrouwbare trends
of vergelijkingen tussen wijken worden gemaakt. Wel geven de
cijfers een indicatie van de leefgebieden waarop de aanpak vanuit
de SWTs zich vooral richt.
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Verstrekte voorzieningen WMO/Jeugd vanuit advies door SWT
Algemene toelichting:
• Bron voor deze gegevens is de administratie in de backoffice WMO (GWS).
• Het betreft hier een combinatie van nieuwe aanmeldingen en herindicaties welke via de Sociale Wijkteams tot stand zijn gekomen
• Gezien administratieve achterstanden zijn de gegevens niet volledig voor de periode november-december. Totalen zijn dus indicatief en kunnen nog worden
bijgesteld bij latere definitieve rapportage.
• Klassieke WMO voorzieningen worden pas sinds 1 oktober 2015 voor alle wijken via de SWTs verstrekt. Tot 1 oktober gebeurde dit slechts in de 2 pilotwijken
(Dukenburg en Hatert)

Aantal voorzieningen per regeling

Aantal voorzieningen per hoofdgroep Jeugdwet

Soort				Aantal		%
WMO (klassiek)			
1.494		
43%
WMO (nieuw, oud-AWBZ)		
1.291		
37%
Jeugd			
678		
20%
Totaal				3.463

Hoofdgroep			Aantal		%
Begeleiding			
261		
38,5%
Behandeling			
115		
17,0%
Observatie en diagnostiek
20		
3,0%
Verblijf				
53		
7,8%
Dagbesteding			
115		
17,0%
Jeugd GGZ			
31		
4,6%
Vervoer			
67		
9,9%
Overig				
15		
2,2%
Totaal				
678

Aantal voorzieningen per regeling, ZIN - PGB

Zorg In Natura
PGB

Jeugd
561
117

%
83%
17%

Wmo
2304
414

Eindtotaal
85%
15%

Aantal voorzieningen per wijk per regeling
Aantal voorzieningen per hoofdgroep WMO
Hoofdgroep			Aantal		%
Begeleiding			 1.030		37,0%
Dagbesteding			
244		
8,8%
Verblijf				
17		
0,6%
Huishoudelijke hulp		
855		
30,7%
Rolstoel			
147		
5,3%
Vervoersvoorziening		
273		
9,8%
Woonvoorziening		
218		
7,8%
Totaal				2.785

				Wmo		Jeugd
Dukenburg			 611		107
Hatert				443		 81
Lindenholt			265		109
N-Centrum			
71		
12
N-Midden			277		 44
N-Nieuw-West			220		 60
N-Noord			117		 66
N-Oost				314		 40
N-Oud-West			220		 64
N-Zuid				224		 67
(leeg)				
23		
28
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Regieteams overlast- en multiprobleemhuishoudens
Jaarverantwoording 2015
Inleiding
Sinds 2008 hebben we een gemeentelijke aanpak op overlast- en multiprobleemhuishoudens in de
vorm van Regieteams. Het doel van de Regieteams is de zelfregie en het probleemoplossend
vermogen van een multiprobleemhuishouden duurzaam te herstellen, om daarmee de overlast terug
te dringen en de veiligheid van kinderen te verbeteren. Dit door onder regie van de gemeente
gecoördineerde sturing op dienstverlening en zorg te organiseren, voor zover een strafrechtelijke
aanpak niet leidend is.
Bij de inrichting van de Regieteams is gekozen voor een gebiedsgerichte regievoering op de aanpak
van complexe multiprobleemhuishoudens (MPH). Er zijn in totaal 6 regieteams stadsdekkend. In de
Regieteams werken gemeente, woningbouwcorporaties, politie, NIM maatschappelijk werk,
Jeugdbescherming Gelderland en Schuldhulpverlening nauw samen aan één plan van aanpak per
multiprobleemhuishouden. Daarnaast worden bij de concrete aanpak van casussen diverse andere
hulp- en zorginstanties ingezet. De Regieteams worden aangestuurd door een gemeentelijke
procesregisseur. Vanuit die rol geeft de gemeente directe sturing aan de inzet van partners en is de
procesregisseur procesmatig de spin in het web bij de MPH-aanpak.
Daarbij vormen sinds 2015 de Regieteams onder andere met de Sociale Wijkteams de toegang tot de
zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo. Op deze manier kunnen Regieteams zelf op
basis van de opgestelde plannen van aanpak bepalen welke zorg wordt ingezet zonder hiervoor
afhankelijk te zijn van een ander orgaan.
Door de scheiding op basis van ‘regie’ kunnen de Sociale Wijkteams werken vanuit zelfregie van de
bewoner en komen de Regieteams in beeld zodra zelfregie niet langer mogelijk of verantwoord is. Dit
vraagt om een goede afstemming tussen de Sociale Wijkteams en Regieteams. Bestuurlijk vallen de
Regieteams (evenals de Sociale Wijkteams) binnen de portefeuille van de wethouder Zorg en Welzijn.
Doorontwikkeling Regieteams
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de Regieteams een belangrijke schakel zijn in de
Nijmeegse zorg- en ondersteuningsstructuur. Uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
(MKBA) van april 2013 blijkt dat de regieteams een positief maatschappelijk rendement hebben. De
baten zijn vooral gelegen in het voorkomen van escalaties zoals huisuitzettingen en
uithuisplaatsingen van kinderen. Ook het bieden van een beter toekomstperspectief voor de
betrokken kinderen leidt, op de langere termijn, tot aanzienlijke maatschappelijke baten. Tot slot is
de aanpak zeer succesvol in het terugdringen van overlast.
1

Deze MKBA biedt nog ruim voldoende aanknopingspunten voor de doorontwikkeling van de
Regieteams.
De ontwikkelagenda van de Regieteams komt tot stand door de uitgangspunten van de MKBA te
koppelen aan de ervaringen van de afgelopen jaren van de Regieteams. De procesregisseurs
organiseren jaarlijks een werkconferentie voor de Regieteampartners om onder andere de toolbox
voor de regieteams te vullen en te optimaliseren. Naast deze professionalisering zijn de regieteams
zich bewust van hun signaalfunctie. Knelpunten in de hulpverlening worden herkend en
geadresseerd aan de juiste organisaties en waar nodig werken de procesregisseurs om de bestaande
systemen en structureren heen met het belang van de burger voorop vanuit de gedachte ‘gewoon
doen wat nodig is’. Echter, er zijn knelpunten waar niet omheen gewerkt kan worden of thema’s die
in onze samenleving urgent worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toenemende dreigende
huisuitzettingen als gevolg van de economische crisis. De decentralisatie vraagt om transformatie van
de hulpverlening en de Regieteams spelen hier een belangrijke rol in en dragen door middel van deze
ontwikkelagenda daar aan bij.
De ontwikkelagenda maakt duidelijk welke thema’s nu belangrijk zijn, dit zijn onder andere:
• Casemanagement
Voor het goed functioneren van de Regieteams en het Veiligheidshuis, waar met drang en dwang
gewerkt wordt is een goede uitvoering van casemanagement van groot belang.
De complexe casuïstiek en hoeveelheid aan betrokken partners vraagt om adequate uitvoeringsregie
in de uitvoering van het plan van aanpak op alle relevante leefgebieden.
Zowel de MKBA van de Regieteams als de rendementsanalyse van het Veiligheidshuis laten zien dat
de investering in casemanagement een belangrijke sleutel is tot effectiviteit in complexe casuïstiek.
Tevens blijkt dat casemanagement een relatief goedkope interventie is die voor de cliënt/het
huishouden veel meerwaarde heeft. Van belang is dat we vanuit de verschillende rollen binnen de
gemeente gaan sturen op casemanagement om de uitvoering hiervan te versterken, hiervoor is een
goede inbedding in het beleid, de contractering en het management nodig. Hoe we tot deze sturing
gaan komen wordt in 2016 verder doordacht en concreet vorm gegeven.
• De samenwerking verder verbeteren in het op/ afschalen tussen Sociale Wijkteams –
Regieteams- Veiligheidshuis. Dit loopt al goed, maar kan nog verbeteren en door
ontwikkelen.
• Intensievere samenwerking met de ambulante teams bewerkstelligen
• Ontwikkeltraject in het werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën (SoNeStra) vanuit
Regieteams met vooral Gezinscoaches en Casemanagers NIM.
Een nieuw registratiesysteem
Door de decentralisatie, het veranderde zorglandschap en de Regieteams als onderdeel van de lokale
toegangspoort wordt er meer informatie gevraagd van ons huidige registratiesysteem. Informatie die
noodzakelijk is aangezien wij willen weten welke maatwerkvoorzieningen wij inzetten en stoppen ten
aanzien van de Wmo en Jeugdhulp. Maar tevens is het nodig de baten uit de MKBA te kunnen tonen
en kan het voorname informatie aanleveren voor de stadmonitor. 2015 heeft ons geleerd dat het
huidige registratiesysteem hier onvoldoende toe in staat is en dus niet meer toereikend is. In 2016
zullen wij ons daarom gaan oriënteren op een nieuw registratiesysteem dat wel de gewenste
informatie kan leveren.
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Jaarcijfers 2015
Jaaraanmeldingen:
In totaal zitten er nu 1614 casussen in het bestand, een groot deel hiervan, zo’n 1231, is inmiddels
ook weer afgesloten.
In 2015 zijn er 248 nieuwe aanmeldingen gedaan, hierin is een stijging te zien ten opzichte van 2013
en 2014. Daarnaast is er altijd nog lopende casuïstiek of casuïstiek in de monitoringsfase (uit het jaar
daarvoor) wat ervoor zorgt dat de caseload uiteraard hoger is dan bovengenoemd aantal.
JAAR AANMELDING X WIJKTEAM
onbek

Dukenburg

Lindenholt

Midden

Zuid

overig

totaal

2009

0

9

2

32

Nieuw-West Nrd-Centr-Oost Oud-West
25

2

5

48

1

124

2010

0

59

23

46

41

3

31

36

2

241

2011

0

21

28

22

30

9

64

35

1

210

2012

0

50

23

30

19

48

33

56

1

260

2013

0

33

14

25

20

38

40

34

0

204

2014

0

29

18

31

19

28

46

36

0

207

2015

1

57

15

34

24

51

33

33

0

248

onbek

2

6

4

7

6

2

69

23

1

120

totaal

3

264

127

227

184

181

321

301

6

1614

Fasering:
De werkwijze van de Regieteams is te onderscheiden in vier fasen.
In de intakefase worden de signalen over een casus geïnventariseerd en wordt er een analyse
gemaakt van het gezinssysteem (huishouden). In de uitvoeringsfase formuleert de procesregisseur in
samenwerking met de andere regieteamleden de opdracht voor de casemanager en wordt er
integraal gewerkt aan één plan van aanpak. In de monitoringsfase wordt gedurende een aantal
maanden (of langer, afhankelijk van de casus) de casus gemonitord. Periodiek komt deze terug op de
teamvergadering en wordt geïnventariseerd of het behaalde effect nog steeds gehandhaafd is. Indien
noodzakelijk besluit het Regieteam bij te sturen. Deze fase eindigt in de afsluiting van de casus, de
laatste fase van het werkproces.
De Regieteams zijn aanwezig in de wijk en hebben een outreachende manier van werken, de
procesregisseur en regieteamleden kennen de wijk goed. Daarmee worden, oude en nieuwe,
signalen gemakkelijker en sneller opgepakt en geduid.
In de tabel hieronder is een daling van het aantal afgesloten casussen in 2015 zichtbaar. Dit heeft te
maken met zware casussen in de diverse wijken waarvan we weten dat deze steeds terug zullen
komen op het moment dat de Regieteams deze helemaal afsluiten. We kiezen er dan regelmatig voor
om deze casuïstiek voor langere tijd in beeld te houden door te blijven monitoren.
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JAAR AANMELDING X STATUS
monit (fase3)

afgesloten

onbek

totaal

2009

int/ond (fase1) in uitv (fase2)
0

0

4

120

0

124

2010

0

4

15

222

0

241

2011

1

2

13

192

2

210

2012

1

13

14

231

1

260

2013

1

18

30

154

1

204

2014

9

32

37

122

7

207

2015

26

70

57

93

2

248

onbek

2

3

8

97

10

120

totaal

40

142

178

1231

23

1614

Problemen op aantal leefgebieden:
Van belang voor de aanpak in het Regieteam is om na te gaan op welke en hoeveel leefgebieden de
casus problemen heeft.
In de tabel hieronder is te zien hoe vaak de casussen problemen hebben op meerdere leefgebieden.
De volgende problemengebieden komen relatief gezien het vaakst voor:
1. Sociaal functioneren
2. Psychiatrische problematiek
3. Zorg mijdend
4. Schulden
5. Overlast
6. Huurbetaling/huurachterstand
7. Opvoeding
8. Huisuitzettingen
9. Werk
10. Huiselijk geweld
We zien in 2015 een toename van het aantal dreigende huisuitzettingen ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we de ‘Route dreigende huisuitzettingen‘
van de Regieteams gezamenlijk met de corporaties en bureau schuldhulpverlening eind 2015 hebben
aangescherpt.
Ook zien we in 2015 een toename van psychiatrische problematiek en zorgt dit ook regelmatig voor
overlast in de wijk. De jaarlijkse werkconferentie van de Regieteams (voor alle
samenwerkingspartners) had dit jaar dan ook het thema ‘psychiatrische problematiek in de wijk‘.
Er wordt veel geïnvesteerd in de samenwerking met o.a. Pro Persona. Zo is er geregeld overleg met
alle leidinggevenden van Pro Persona over de gewenste samenwerking en het bespreken van
casuïstiek die in de praktijk vastloopt. Eind 2015 is afgesproken dat een medewerker van Pro Persona
ook deel zal nemen aan de Regieteamoverleggen.
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GECODEERDE LEEFGEBIEDEN 2015 PER REGIETEAM
Nieuw-West Nrd-Centr-Oost Oud-West

Zuid

onbekend

0

0

3

2

1

7

2

2

3

2

2

0

21

8

15

12

23

11

14

0

118

7

17

10

25

17

15

0

102

57

15

34

24

51

33

33

1

248

Dukenburg

Lindenholt

Midden

leefgeb niet ingevuld

1

0

0

1 leefgeb ingevuld

10

0

2-4 leefgeb ingevuld

35

>=5 leefgeb ingevuld

11

tot aanmeld. 2015

Dukenburg

Lindenholt

Midden

Zuid

onbekend

totaal

HB "huurbet"

15

7

11

13

17

14

9

0

86

SC "schuld"

13

10

13

10

20

15

11

0

92

HH "huish"

4

1

5

1

9

5

3

0

28

WO "overlst"

27

2

6

6

21

10

17

0

89

VV "vervuil"

5

1

8

4

7

4

7

0

36

DU "uitzett"

8

7

9

13

13

15

6

0

71

OP "opvoed"

8

8

15

10

18

6

12

0

77

SF "socfunc"

24

6

21

8

33

15

20

0

127

ON "onderw"

3

5

7

1

1

1

6

0

24

VE "verslav"

8

5

9

3

12

5

4

0

46

PF "psych"

22

1

13

7

32

16

11

0

102

VB "verstbp"

1

5

8

3

5

5

6

0

33

LF "licham"

2

2

9

0

9

5

0

0

27

WE "werk"

9

6

14

3

14

5

8

0

59

CR "crimin"

7

3

5

1

7

6

3

0

32

HG "huisgew"

13

3

10

5

12

8

5

0

56

FR "fraude"

1

2

6

1

3

7

0

0

20

ZO "zorgmijd"

19

2

12

7

23

16

15

0

94

OV "overig".

4

4

2

2

7

4

3

0

26

193

80

183

98

263

162

146

0

1125

aantal maal ingevuld

TOTAAL

Nieuw-West Nrd-Centr-Oost Oud-West

totaal

5

Regionaal Ondersteuningsbureau

Jaarrapportage 2015
Wmo
Jeugdhulp
Beschermd wonen
Regio Nijmegen

Managementrapportage team
10-5-2016

Inhoud
Inleiding................................................................................................................................................... 3
1. Regionaal beeld Wmo ....................................................................................................................... 10
1.1 Inleiding

10

1.2 Zorginzet in relatie tot budget .................................................................................................... 10
1.2.1 Blok B De Combinatie........................................................................................................... 12
1.2.2 Blok B Kleine Aanbieders .................................................................................................... 14
1.2.3 Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders .......................................................................... 15
1.2.4 Begeleiding/dagbesteding ZG - landelijk raamcontract....................................................... 15
1.2.5 Eigen Bijdrage....................................................................................................................... 16
1.2.6 Pgb ....................................................................................................................................... 17
1.3 Wmo cijfers per gemeente ......................................................................................................... 18
1.3.1 Berg en Dal ........................................................................................................................... 18
1.3.2 Beuningen ............................................................................................................................ 21
1.3.3 Druten .................................................................................................................................. 24
1.3.4 Heumen ................................................................................................................................ 27
1.3.5 Mook en Middelaar.............................................................................................................. 30
1.3.6 Nijmegen .............................................................................................................................. 33
1.3.7 Wijchen ................................................................................................................................ 36
2. Regionaal beeld Jeugdhulp ............................................................................................................... 39
2.1 Inleiding

39

2.2 Zorginzet in relatie tot het budget .............................................................................................. 43
2.2.1 Blok B Combinatie ................................................................................................................ 43
2.2.2 Blok B Kleine Aanbieders ..................................................................................................... 44
2.2.3 Blok C1 Zorg met verblijf ...................................................................................................... 46
2.2.4 C2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ........................................................................ 48
2.2.5 Landelijk transitie arrangement (LTA).................................................................................. 50
2.2.6 Persoonsgebonden budgetten (pgb) ................................................................................... 51
2.2.7 Ingezette (verbeter)acties Jeugd in 2015............................................................................. 52
2.2.8 Conclusies ............................................................................................................................ 54
2.3 Jeugdhulp cijfers per gemeente .................................................................................................. 56
2.3.1 Berg en Dal ........................................................................................................................... 56
2.3.2 Beuningen ............................................................................................................................ 58
2.3.3 Druten .................................................................................................................................. 60
2.3.4 Heumen ................................................................................................................................ 62
2.3.5 Mook en Middelaar.............................................................................................................. 64

1

2.3.6 Nijmegen .............................................................................................................................. 66
2.3.7 Wijchen ................................................................................................................................ 68
2.4 Verevening Blok C ....................................................................................................................... 70
3. Regionaal beeld Beschermd wonen.................................................................................................. 71
3.1 Inleiding

71

3.2 Meldingen, wachtlijsten en uitstroom ....................................................................................... 72
3.2.2 Wachtlijst ............................................................................................................................. 74
3.2.3 Uitstroom ............................................................................................................................. 75
3.3 Contracten Beschermd wonen 2015 .......................................................................................... 75
3.3.2 Financieel beeld: gecontracteerde zorg in relatie tot gerealiseerde zorg ........................... 76
3.3.3 Pgb-Beschermd wonen ........................................................................................................ 78
3.3.4 Eigen bijdragen .................................................................................................................... 78
3.4 Conclusies 79

2

Inleiding
Kernboodschap
2015 was het eerste jaar van de decentralisaties van de voormalige AWBZ en de Jeugdhulp, de
transitie in het sociale domein. Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en
ondersteuning aan inwoners op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en beschermd wonen. Tot dan toe
lag deze verantwoordelijkheid bij de provincie, het zorgkantoor of het Rijk. Doel van de transitie is
om de zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners te regelen waardoor deze lichter, integraler en
korter kan worden geleverd. Mensen worden op deze manier beter geholpen en de zorg wordt
efficiënter en goedkoper. Dat is ook noodzakelijk om de forse bezuinigingen van het Rijk op te
vangen.
Het afgelopen jaar, 2015, was in vele opzichten een bijzonder jaar. Om de zorg te kunnen bieden
werden in 2014 contracten gesloten met aanbieders; gezamenlijk als Combinatie, de 170 ‘Kleine
Aanbieders’ en de partijen die jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en beschermd wonen
volwassenen leveren. Er werden in alle gemeenten Sociale Wijkteams in diverse
verschijningsvormen ingericht, die de toeleiding naar zorg en ondersteuning moesten vormgeven.
Toegang Beschermd Wonen bij de GGD is de onderzoeken voor beschermd wonen gaan doen,
administratieve backoffices bij gemeenten en aanbieders moesten aan de slag met het nieuwe
stelsel en alle onduidelijkheid die daarbij hoort. Uitdagingen waren het inregelen van de (ICT)systemen, een nieuwe manier van financiering, het opstellen en uitrollen van administratieve en
financiële werkprocessen en protocollen, informatie-uitwisseling, het converteren van oude
productcodes naar nieuwe bouwstenen en het daarmee leren werken.
Daarnaast zat er veel tijd en energie in het leren kennen van elkaar, met aandacht voor de
verschillende rollen en verantwoordelijkheden van elke partij en de manier van werken die daarbij
hoort.
Met al die veranderingen was de belangrijkste opdracht voor 2015 de zorgcontinuïteit aan de
inwoners te garanderen en te waarborgen dat aanbieders de zorg en ondersteuning ook konden
(blijven) bieden. We denken dat de regio daarin geslaagd is. Het feit dat er heel weinig klachten zijn
binnen gekomen onderstreept dit. Maar we zijn er nog lang niet!
We hebben samen met onze partners, de zorgaanbieders en toeleiders (wijkteams, maar ook artsen
en andere verwijzers), nog een weg te gaan. Op basis van de resultaten in 2015 kunnen we nog
weinig stevige conclusies trekken.
Deze jaarrapportage laat zien dat er sprake is van een onderbesteding op de Wmo en beschermd
wonen, ofwel dat er geld overblijft ondanks de bezuiniging. Dit beeld is landelijk zichtbaar en heeft
de laatste weken veel media aandacht gekregen. Dit beeld is lastig te duiden en we zijn voorzichtig
om hier conclusies aan te verbinden. Zo blijft er op persoonsgebonden budgetten (pgb’s) veel geld
over terwijl de inkomsten uit de Eigen Bijdrage juist weer achter blijven.
De regio is in 2015 binnen het budget voor jeugdhulp gebleven, ondanks de bezuinigingen. Tijdens
de voorbereiding op de decentralisatie hebben de regiogemeenten een Regionaal Transitie
Arrangement (RTA) afgesproken met het Rijk. Hierin zijn budgetgaranties afgesproken. Deze zijn
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bedoeld om een ‘zachte landing’ mogelijk te maken voor de cliënten die op 1 januari 2015 in zorg
waren (zorgcontinuïteit). De budgetten zijn hierop gebaseerd. De realisatie van de jeugdhulp laat
een diffuus beeld zien. Op de lichte vormen van zorg, met name begeleiding en behandeling, is er
sprake van een onderbesteding. De oorzaak ligt grotendeels in de trage opstart na 1 januari. Op de
jeugdhulp met verblijf is er sprake van een overbesteding. In deze vormen van zorg zitten jeugdigen
doorgaans lang en zijn dus minder flexibel om de forse bezuiniging te kunnen opvangen. Desondanks
heeft de regio toch per saldo bezuinigd op jeugdhulp met verblijf. De inzet van pgb’s blijft ver achter
op budget en de inzet van de landelijk gecontracteerde specialistische jeugdhulp laat een kleine
overbesteding zien. Kortom, er wordt volop ingezet op het bieden van passende hulp voor
jeugdigen, zo veel mogelijk in een gezinscontext, en het tijdig inzetten van de hulp. In het derde en
vierde kwartaal van 2015 is de zorginzet weer ‘op peil’ en is er dus een einde gekomen aan de trage
start. Dit werkt door op de zorginzet en daarmee de budgetten voor 2016.
Voor de komende jaren blijft het de uitdaging om kwalitatief verantwoorde zorg en ondersteuning
binnen de beschikbare budgetten te bieden.

In deze jaarrapportage rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau (ROB) Regio Nijmegen1
over de productiegegevens van 2015. Er wordt in de hoofstukken één en twee gerapporteerd over
de contracten die de 7 gemeenten in de regio Nijmegen (percelen) hebben afgesloten voor Wmo en
Jeugdhulp. Daarnaast wordt er in hoofdstuk drie gerapporteerd over beschermd wonen. Gemeente
Nijmegen is als centrumgemeente2 verantwoordelijk voor beschermd wonen GGZ, dat onderdeel
uitmaakt van de Wmo.
De regio Nijmegen heeft ervoor gekozen om te werken met een sturingsmodel dat uitgaat van drie
kernthema’s: betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit (uit de Beleidsnota “Kracht door
verbinding” juli 2013). In 2014 is besloten dat het ROB over 2015 rapporteert over het kernthema
betaalbaarheid, aangevuld met cliënttevredenheid (als onderdeel van het thema Kwaliteit). Dit
laatste gebeurt lokaal: ieder college onderzoekt met de uitvoering van de landelijke
Klantervaringsonderzoeken voor Wmo en Jeugdhulp hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning
ervaren. Dit is een verplichting die de Wmo en de Jeugdwet stellen aan de gemeente. De vragen
gaan over de toegankelijkheid en kwaliteit van de ondersteuning en of deze bijdraagt aan de
zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. De uitkomsten van de Klantervaringsonderzoeken
worden later dit jaar gepubliceerd. Daarnaast zijn aanbieders wettelijk verplicht de kwaliteit
systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Als opdrachtnemer zijn zij
verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede diensten. Aanbieders beschrijven dit ook in
hun jaarverslagen. Het ROB doet steekproeven en voert kwaliteitsgesprekken over alle onderdelen
van kwaliteit: cliënttevredenheid, klachten, inspectierapporten, kwalificering personeel,
cliëntenparticipatie en medezeggenschap. Na de zomer worden de raden geïnformeerd over de
kwaliteit van de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

1

Projectorganisatie van de samenwerkende gemeenten in de regio Nijmegen. De samenwerkende gemeenten
regio Nijmegen zijn: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.
2
Gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg,
Druten, Geldermalsen, Gennep, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen,
Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Wijchen
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In deze rapportage worden gegevens op regioniveau en op gemeenteniveau gepresenteerd in de
volgende blokken (Wmo en Jeugdhulp):
CONTRACTEREN
REGIONAAL
BLOK B
1. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding,
dagbehandeling, kortdurend verblijf en vervoer
jeugd;
(Specialistische) ontwikkelingsgerichte
dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer
volwassenen
2. Ambulante trajecten (begeleiding, hulp en
behandeling, observatie en diagnostiek) jeugd;
Ambulante trajecten (begeleiding) volwassenen

UITVOEREN

REG.

Beschermd Wonen
(centrumgemeente, inclusief regio Rivierenland)
1. Intramuraal verblijf (GGZ-C3 t/m 6, inclusief of
exclusief dagbesteding)
2. Extramurale begeleiding (GGZ-C3 t/m 6, inclusief
of exclusief dagbesteding)
3. Vervoer
4. Ambulante begeleiding volwassenen

REGIONAAL

BLOK C
1. Pleegzorg en (semi)residentiele zorg voor jeugd
(zorg met verblijf)
2. Jeugdbescherming en jeugdreclassering

LOKAAL

LOKAAL
BLOK A
1. Inloop ontmoeting
2. Belevingsgerichte
dagbesteding ouderen en
vervoer

Regio Nijmegen heeft met veel bestaande zorgaanbieders contracten gesloten om de bestaande
zorg en zorg voor nieuwe instroom te waarborgen. In deze contracten is uitgegaan van een te
verwachte zorggebruik in 2015.
Blok A betreft algemene Wmo-voorzieningen die toegankelijk zijn zonder een gesprek en onderzoek
door het sociaal (wijk)team, zoals het maatschappelijk werk, welzijns- en inloopvoorzieningen en
basisdagbesteding voor ouderen. Deze voorzieningen worden lokaal per gemeente gecontracteerd
en vormen dus geen onderdeel van deze jaarrapportage. Deze rapportage gaat dus over de
voorzieningen in blok B, C en beschermd wonen.
In 2014 heeft Regio Nijmegen de zorgvormen in blok B gezamenlijk aanbesteed. De zorg is
meervoudig onderhands3 ingekocht bij de Combinatie. De Combinatie is een samenwerkingsverband
van 18 zorgaanbieders (Entréa, Iriszorg, Driestroom, Pluryn, ’s Heeren Loo, ProPersona, RIBW
Nijmegen en Rivierenland, Unik, ZZG, Kalorama, Sint Jan de Deo, Waalboog, ZMW, Proteion, ZoZijn,
Malderburch, TVN en Karakter). De Combinatie heeft over 2015 een budget ontvangen dat
gebaseerd was op het te verwachte zorggebruik. In de loop van 2015 is dit budget bijgesteld op basis
van een zogenaamde nulmeting.

3

Aanbestedingsvorm waarbij een selectie van aanbieders wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen.
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Daarnaast zijn er in blok B regionaal 170 raamovereenkomsten afgesloten met “Kleine Aanbieders”
die zijn ingekocht met een openbare aanbesteding4. De Kleine Aanbieders factureren hun geleverde
zorg. In de rapportage zijn wel budgetten opgenomen per gemeente om inzichtelijk te maken
hoeveel geld er gereserveerd was voor de door Kleine Aanbieders geleverde zorg.
Voor de zorgproducten in blok C zijn subsidieovereenkomsten afgesloten. Daarbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen C1, pleegzorg en (semi) residentiële zorg en C2, Jeugdbescherming en –
reclassering. C1 aanbieders zijn zowel regionaal gecontracteerd als in een bovenregionaal
samenwerkingsverband met de zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7).
Over de overheveling van beschermd wonen is in het voorjaar 2014 pas besloten, veel later dan de
jeugdhulp en de AWBZ-begeleiding waardoor de tijd voor de voorbereiding en het inkooptraject
voor deze taak zeer beperkt is geweest. De (materiële) verantwoordelijkheid van deze taak is
ondergebracht bij centrumgemeenten. Voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland is gemeente
Nijmegen de centrumgemeente en voert Nijmegen de regie op het beschermd wonen. Het
inkooptraject is uitgevoerd door de gemeente Nijmegen, waarbij is afgestemd met de bestuurlijke
vertegenwoordiging van de regio (wethouders van de gemeenten Druten, Heumen, Tiel en
Culemborg).
Voor de inkoop van beschermd wonen hebben wij voor 2015 afspraken gemaakt met 27
zorgaanbieders van Zorg in Natura (ZIN) waarmee de zorg voor de cliënten in 2015 wordt
gecontinueerd. Dit zijn allen zorgaanbieders die reeds mensen uit onze regio in zorg hebben. Met
deze aanbieders hebben we budgetplafonds afgesproken. Contractueel houden deze
budgetplafonds in dat de zorgaanbieder tot aan het budgetplafond de geleverde zorg betaald krijgt
tegen de gecontracteerde tarieven. Het budget per aanbieder is bepaald aan de hand van een
gegevensuitvraag bij de zorgaanbieders over de realisatie en prognose van 2014, niet op de
beschikbare capaciteit. Het budgetplafond is de basis voor de maandelijkse voorschotbetaling in
2015. Naderhand rekenen we af op basis van de daadwerkelijk geleverde productie tot maximaal het
plafondbedrag.
Daarnaast zijn er door de VNG ook afspraken gemaakt met zorgaanbieders in het kader van de
functie ZG (Zintuiglijk Gehandicapten, Wmo) en in het kader van het Landelijk Transitie Arrangement
Jeugd. Deze instellingen zijn dus niet regionaal gecontracteerd, maar in deze rapportage laten we
wel het regionale beeld zien van de uitgaven op deze contracten.
De gegevens in deze jaarrapportage zijn gebaseerd op verschillende bronnen:







Steekproefsgewijze vergelijking van de productiecijfers met de beschikkingen van de
gemeenten;
Kwartaalgesprekken met alle aanbieders van de Combinatie, een aantal Kleine Aanbieders,
beschermd wonen aanbieders en alle C aanbieders5;
Verantwoordingsformulieren inclusief de controleverklaringen van de aanbieders;
CAK gegevens over de eigen bijdragen;
SVB gegevens over het pgb;
Regionaal Transitie Arrangement (budgetgaranties jeugdhulp 2015);

4

Aanbestedingsvorm waarbij iedereen zich kan inschrijven en een offerte kan indienen.
C aanbieders: gesubsidieerde zorgaanbieders in blok C. Er zijn ook zorgaanbieders in blok C die geen subsidie
ontvangen, maar PxQ bekostigd worden, dus direct op geleverde productie worden betaald.
5

6




VNG gegevens over het Landelijk Transitie Arrangement voor de Landelijke specialistische
jeugdhulp;
Gemeentelijke gegevens over landelijk raamcontract zintuigelijk gehandicapten.

In deze jaarrapportage zijn we uitgegaan van de cijfers die op dit moment bij de het ROB bekend
zijn. We hebben geprobeerd alle verantwoordingen over 2015 die worden aangeleverd door de
zorgaanbieders, zo zorgvuldig mogelijk te verwerken. We kunnen echter niet garanderen dat de
cijfers 100% correct en volledig zijn. Voor het bepalen van het resultaat van de Combinatie, de
vaststelling van de subsidies en de daaraan gekoppelde regionale verrekening geldt dat we deze pas
definitief kunnen maken als we alle controleverklaringen van de betreffende instellingen hebben
ontvangen.
De verwachting is dat het berichtenverkeer ergens in de zomer van 2016 operationeel zal zijn. Vanaf
dat moment zal het berichtenverkeer de bron van de rapportages worden. Dat is ook het moment
waarop de financiële informatie uitgebreid wordt met kwaliteitsinformatie. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het operationeel maken van de kwaliteitsindicatoren.
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De belangrijkste bevindingen uit de jaarrapportage van 2015 zijn:
















Wmo
Onderproductie Combinatie: zowel op blok B1 (dagbesteding, kortdurend verblijf
en vervoer) als B2 (ambulante begeleiding) blijft de realisatie in 2015 achter op de
vastgestelde productie (nulmeting);
Overproductie Kleine Aanbieders: de overproductie bij deze groep aanbieders
wordt grotendeels verklaard omdat ze per 2015 een Zorg In Natura (ZIN) contract
met de regio hebben en niet langer op pgb-basis werken. We zien dit ook terug in
de onderbesteding bij de pgb’s;
Inkomsten uit de eigen bijdrage blijven achter. Oorzaak wordt met aanbieders en
CAK onderzocht;
Geen conclusies, wél gespreksonderwerpen;
Cijfermatig is het beeld duidelijk. De inhoudelijke verklaringen die daarbij horen
niet; we hebben wel een aantal mogelijke verklaringen en suggesties voor het
beeld dat we zien maar dat zijn nog geen harde conclusies. Eerder onderwerpen
die nader onderzoek vragen of nader besproken kunnen worden in de
perceelgesprekken met de Combinatie.
Jeugdhulp
Onderproductie blok B: deze manifesteert zich met name op de behandeling (bij
specifieke partijen) en minder op begeleiding en dagbesteding. Uit gesprekken
met aanbieders en wijkteams wordt aangegeven dat dit te maken heeft met de
transitie, de ‘trage’ start in de eerste helft van het jaar;
Onderproductie pgb’s: onder andere vanwege het feit dat er een aantal Kleine
Aanbieders nu zorg in natura leveren, waar zij voorheen pgb hulp leverden.
Begroting en realisatie Kleine Aanbieders ongeveer gelijk; wel een significante
overbesteding op dyslexie. Deze was verwacht omdat de aantallen jeugdigen in
dyslexie-zorg overeenkomen met de landelijke gemiddelden maar het
meegekomen Rijksbudget hiervoor onvoldoende is;
Overproductie blok C1; hier is een overbesteding van ongeveer 5%. Qua zorgsoort
zien we dit vooral in de Jeugd-LVG bij de gezinshuizen en de
driemilieuvoorzieningen. Dit komt door een hoge mate van afhankelijkheid van
zorgcontinuïteit. De verblijfsduur van cliënten in de Jeugd-LVG is relatief lang. In
de sector J&O zien we geen grote overbesteding. Ook hier geldt dat de trage start
begin 2015 heeft gespeeld. Onderbesteding is in Blok C1 vooral aan de orde bij
Jeugdzorg Plus, vanwege het woonplaatsbeginsel. Ook in het Beschermd wonen
en klinische opnames is sprake van een lichte onderbesteding. Per saldo is er op
zorg met verblijf bezuinigd ten opzichte van 2013 en er is een lichte verschuiving
waarneembaar naar meer kinderen in een gezinssetting;
Onderbesteding blok C2; verschuiving tussen Gecertificeerde Instellingen,
aanbieders van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering heeft in 2015 al beperkt
plaatsgevonden. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder zichtbaar
wordt. Wij zijn gehouden aan de betaling van de zorg die aan de hand van een
rechterlijke maatregel, wordt ingezet. Waar mogelijk wordt afgestemd met de
betrokken voogden.
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Beschermd wonen
Onderbesteding onverwacht: de realisatie is lager dan het beschikbaar
budget. Noch uit de monitoringsgegevens, noch uit de kwartaalgesprekken of uit
andere bronnen, hadden wij aanwijzingen dat de realisatie achter zou blijven bij
de contractering en begroting. Waar mogelijk sprake is van een structureel effect
gaan we in gesprek met de aanbieders. Meestal gaat het dan om aanbieders uit
de ouderenzorg die een beperkt aantal overgangscliënten met een GGZ Cindicatie hebben;
De druk op beschermd wonen lijkt toe te nemen: beleidskeuzes op andere
terreinen, zoals de afbouw van klinische behandelplaatsen en verkorting van de
behandelduur in de forensische zorg, lijken bij te dragen aan een groter druk op
het beschermd wonen GGZ;
Zorgverzwaring: de cliënten met de lichtere ZZP’s stromen uit en daarvoor in de
plaats komen mensen die een zwaardere zorgbehoefte hebben. De kosten per
persoon of per plaats nemen daardoor toe, bij gelijkblijvend budget;
Pgb en eigen bijdragen blijven voorlopig nog onzeker: Voor het pgb en de eigen
bijdragen hebben we te maken met ingewikkelde processen die via landelijke
uitvoeringsorganisaties lopen en die nog niet goed ingeregeld zijn. We kunnen
daarom nog geen conclusies verbinden aan de cijfers;
Budgetdiscussie eiste veel aandacht op: het budget beschermd wonen 2015 is
door het Rijk in de loop van het jaar verlaagd. Bij de herverdeling van het budget
werden wij ook geconfronteerd met een dreigende verlaging van ons budget voor
2016 e.v. Door intensief onderzoek en lobby om aan te tonen dat deze herziene
budgetverdeling niet klopte hebben wij zware bezuinigingen kunnen afwenden.
Dit is wel ten koste gegaan van aandacht voor de inhoud en de transformatie;
Sturen op transformatie: Het budget groeit niet meer mee met het beroep op
beschermd wonen. Daardoor is de decentralisatie, die een decentralisatie zonder
bezuiniging zou zijn, toch wel degelijk een omslag van groei naar begrenzing.
Zonder verandering van de bestaande werkwijze in de hele sector is het niet
mogelijk om de verzwaring en de effecten van de afbouw GGZ behandelbedden
e.d. op te vangen. Dus ook in het beschermd wonen is een transformatie nodig.
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1. Regionaal beeld Wmo
1.1 Inleiding
De Wmo-voorzieningen hebben we in de regio Nijmegen ingedeeld in ‘blokken’:
 Blok A met algemene voorzieningen die toegankelijk zijn zonder een gesprek en onderzoek
door het sociaal (wijk)team, zoals het maatschappelijk werk, welzijns- en
inloopvoorzieningen en basisdagbesteding voor ouderen. Deze voorzieningen worden lokaal
per gemeente gecontracteerd en vormen dus geen onderdeel van deze jaarrapportage.
 Blok B met maatwerkvoorzieningen die toegankelijk zijn via de Lokale Toegangspoort; de
sociale wijkteams die in diverse vormen in alle gemeenten zijn ingericht. Het gaat enerzijds
om ontwikkelingsgerichte dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer (B1) en anderzijds
om begeleidingstrajecten (B2) voor mensen die zelfstandig wonen. Deze Wmovoorzieningen zijn regionaal gecontracteerd. Het ROB doet het contractmanagement voor
deze voorzieningen. Voor blok B is zowel een contract gesloten met de Combinatie
(samenwerkingsverband van 18 aanbieders6) als met zo’n 170 (waarvan ongeveer de helft
Wmo-aanbieders) ‘kleine’ aanbieders die een raamovereenkomst (nul-uren-contract) met
de regio hebben. Hierover wordt in deze jaarrapportage gerapporteerd.
Beschermd wonen GGZ valt ook binnen de Wmo. Nijmegen voert dit als centrumgemeente uit voor
de regio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland. De gegevens hierover nemen we apart in hoofdstuk 4
op. Daarnaast is met de decentralisatie ook de Arbeidsmatige Dagbesteding in de Wmo-budgetten
opgenomen. Financieel en inhoudelijk gaat deze rapportage daar echter niet op in. De uitvoering van
de Arbeidsmatige Dagbesteding en daarmee ook de verantwoording loopt via het regionale
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

1.2 Zorginzet in relatie tot budget
Onderstaande tabel bevat het regionale budget blok B voor de Combinatie (voorschot) en Kleine
Aanbieders (begroting).
Aanbieders
Voorzieningen
Bedrag
Combinatie: Dichterbij (UniK),
B1: ontwikkelingsgerichte
Oorspronkelijk
€ 12.927.000
Driestroom, Pluryn, RIBW, ’s Heeren
dagbesteding, kortdurend
Wlz-uitname
€ 114.000
Loo, ZZG, Kalorama, Waalboog, TVN, verblijf en vervoer en
Definitief 2015
€ 12.813.000
Sint Jan de Deo, ZoZijn, ZMW,
B2: begeleidingstrajecten voor
Proteion, Malderburch
mensen die zelfstandig wonen
Kleine Aanbieders (totaal 170,
Idem
€ 2.862.000
waarvan zo’n 70 tot 80 voor Wmo)
Totaal
€ 15.675.000
Door afrondingsverschillen kunnen de totalen in deze tabel afwijken van het regionale beeld en de cijfers per
gemeente.

De budgetafspraak (= het voorschot) met de Combinatie is afgeleid van het macrobudget van het
Rijk en in oktober 2014 vastgesteld. In de loop van 2015 is het oorspronkelijke bedrag nog
gecorrigeerd met de uitname die het Rijk uit het macrobudget heeft gedaan vanwege de cliënten die
de mogelijkheid hadden om te kiezen om via de Wet langdurige zorg (Wlz) hun zorg te ontvangen.
Deze Wlz-uitname bedroeg voor de Wmo € 114.000.
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Vanaf 2016 nog 17 aanbieders, Sint Jan de Deo is uit de Combinatie gestapt.
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We zetten de realisatie in dit rapport af tegen het uitbetaalde voorschot. Dit voorschot is voor de
Wmo bepaald op de historische inschatting van de productie 2012. Deze gegevens zijn medio 2014
gegenereerd uit alle bronnen die op dat moment beschikbaar waren.
Als onderdeel van het contract met de Combinatie is daarnaast in de loop van 2015 ook een
zogenaamde nulmeting (of startsituatie) afgesproken. De nulmeting is gebaseerd op gegevens die de
instellingen zelf hebben aangeleverd. De nulmeting is gebruikt om afspraken te maken over de
productie die de Combinatie in 2015 zou moeten leveren. Het betreft een grove inschatting. De
nulmeting wijkt af van het budget dat de Combinatie als voorschot heeft ontvangen. Omdat de
nulmeting slechts een technisch middel is om tot afrekening met de Combinatie te komen,
gebruiken we deze in de rapportage niet om de realisatie-cijfers te verklaren en te duiden.
In onderstaande tabel zijn de financiële cijfers voor de Wmo voor de hele regio voor 2015
opgenomen. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn deze cijfers per gemeente opgenomen.

Totaal
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-8.735
-7.106

Sub tot. Verschil
-1.630

PGB B1 en B2

6.482

4.864

1.618

Kleine Aanbieders

2.862

4.883

-2.021

3.975
8.838
12.813

1.712
6.758
8.470
1.858

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

4.343
-1.858
2.485
452

Bedragen * € 1.000







€ 1,6 miljoen heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 1,6 miljoen heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 2,0 miljoen heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een verschuiving van pgb’s naar ZIN bij de Kleine Aanbieders. Daarnaast
wordt een groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 2,4 miljoen heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. Er is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar
gesteld en ook verstrekt van € 12,8 miljoen. In 2015 is voor € 8,5 miljoen aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 4,3 miljoen. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 1,9 miljoen. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 2,4 miljoen.
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1.2.1 Blok B De Combinatie
Onderstaande staafdiagram geeft voor de Wmo de realisatie in 2015 door de Combinatie voor de
regio weer. De realisatie (de aantallen zijn omgerekend naar budget) is de roze balk. Deze is afgezet
tegen het uitbetaalde voorschot (oranje). Het valt direct op dat de realisatie voor zowel B1 als B2
fors lager uitvalt. Hieronder geven we per product een toelichting op het verschil.

Totaal Regio Combinatie
€ 3.975
B1
€ 1.712

€ 8.839
B2
€ 6.759
€-

€ 2.000

€ 4.000
Budget

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Blok B1 Combinatie: dagbesteding
Er is sprake van een onderbesteding bij de dagbesteding. Een klein deel van deze doelgroep betreft
ouderen. Een mogelijke verklaring die uit gesprekken met diverse wijkteams naar boven komt is dat
er minder wordt doorverwezen naar maatwerkvoorzieningen in blok B en meer wordt ingezet op de
algemene voorzieningen die elke gemeente zelf in blok A heeft georganiseerd en gefinancierd. Dit
verhaal wordt herkend door de aanbieders van de Combinatie die deze dagbesteding voor ouderen
bieden; zij geven aan dat er in 2015 nauwelijks nieuwe instroom was. De geleverde zorg betrof
vooral zorgcontinuïteit. Omdat het onderscheid tussen dagbesteding voor ouderen in blok A en in
blok B als kunstmatig en niet werkbaar wordt ervaren, is het voornemen om dit per 2017 op te
heffen door de dagbesteding voor ouderen volledig bij blok A onder te brengen.
De andere doelgroepen maken het overgrote deel van de dagbesteding uit. Dit betreft met name
mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Hier is de achterblijvende realisatie
lastiger te verklaren, behalve voor het deel van de cliënten dat een beroep op de Wlz kon doen. Dit
is een onderwerp voor nader onderzoek en gesprek.
Blok B1 Combinatie: vervoer
Het gerealiseerde vervoer komt voor de Combinatie vrijwel overeen met de verwachting. Er is
regionaal een onderbesteding van zo’n 5%. Momenteel loopt er een aanbestedingstraject om al het
gemeentelijke vervoer bij een regionale regiecentrale onder te brengen. Onderzocht wordt wat
hiervan de mogelijke gevolgen voor het Wmo vervoer zijn en of dat op termijn ook bij deze
regiecentrale ondergebracht moet worden.
Blok B1 Combinatie: kortdurend verblijf
Kortdurend verblijf werd in 2015 vrijwel niet ingezet onder de Wmo. De realisatie bedraagt slechts
105 etmalen. We vermoeden echter dat er wél een behoefte aan een vorm van respijtzorg bestaat
die nu echter nog onvoldoende zichtbaar is. Deze behoefte proberen we in 2016 beter in beeld te
12

krijgen via gesprekken met wijkteams, aanbieders en steunpunten mantelzorg. We onderzoeken
daarnaast samen met aanbieders de mogelijkheden om in 2016 nieuwe initiatieven te starten om
mantelzorgers die overbelast zijn even een adempauze te bieden zodat zij de zorg vol kunnen blijven
houden.
Blok B2 Combinatie: begeleiding (regulier)
Er is sprake van een onderbesteding op de reguliere begeleiding. Deze onderbesteding wordt
grotendeels (zo’n 30.000 uur) verklaard door een groep cliënten die in 2015 – tegen de verwachting
in – onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) gedeclareerd kon worden. Deze cliënten hadden in 2015 óf
zorg uit de Zvw, óf Wmo-zorg óf een combinatie van beiden. Eind 2015 bleek dat de betreffende
aanbieder dat administratief nog niet kon scheiden. De geleverde zorg is uiteindelijk volledig onder
de Zvw gedeclareerd. Deze bijna 30.000 uren bedragen omgerekend zo’n € 1,2 miljoen. Dit is een
éénmalig ‘voordeel’ omdat deze scheiding tussen Zvw en Wmo in 2016 wél gemaakt kan worden.
Blok B2 Combinatie: specialistische begeleiding
Er is sprake van een onderbesteding op de specialistische begeleiding. Een mogelijke verklaring
wordt genoemd door diverse aanbieders in de kwartaalgesprekken. Zij geven aan dat aan het begin
van een begeleidingstraject meer uren begeleiding nodig zijn dan later in het traject. De
oorspronkelijke toewijzing door het wijkteam wordt op die eerste benodigde inzet gedaan. Als later
in het traject minder uren nodig zijn, loopt de feitelijke realisatie steeds verder achter ten opzichte
van de toewijzing. Of dit inderdaad zo is, zal getoetst worden bij zowel de wijkteams/Lokale
Toegangspoort als de Combinatie in de perceelgesprekken.
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1.2.2 Blok B Kleine Aanbieders
De Kleine Aanbieders laten regionaal een overbesteding zien (+ 71%) ten opzichte van de begroting.
Dit is een overschrijding van het beschikbare budget met € 2.021.000. Dit wordt deels verklaard door
een verschuiving van pgb naar ZIN (zie ook 1.2.6). De overschrijding zien we in alle gemeenten in
meer of mindere mate terug. Zie onderstaande tabel:
Gemeente

Begroting

Realisatie

Resultaat

Berg en Dal

258

480

- 222

Beuningen

88

226

- 138

Druten

114

154

- 40

Heumen

43

187

- 144

Mook en Middelaar

72

108

-36

1.961

3.279

- 1.318

Wijchen

326

448

- 122

TOTAAL

2.862

4.883

- 2.021

Nijmegen

Bedragen * € 1.000
Door afrondingsverschillen kan het gepresenteerde totaal afwijken van de optelsom

Totaal Regio Kleine Aanbieders
€ 498
B1
€ 883

€ 2.364
B2
€ 3.984
€-

€ 1.000

€ 2.000
Budget

€ 3.000

€ 4.000

€ 5.000

Realisatie

In de regio is 80% van de zorg geleverd door de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 4.882.722=
€ 3.906.178):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ZorgPlus
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Bureau Beckers
Stg. Zahet
Plushome BV
SZZ Samenwerkende zorgboeren
BOTS begeleiding BV
Home Instead Thuisservice Nijmegen
Stichting STAN
Dahlia Kracht B.V.
Stichting GrandCare
Mundozorg
OBG
Socra
14

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Professionals in NAH
Miloud Consultancy
Via-zorg
Humazorg
Stichting Siza
Proteion
‘s Heeren Loo
Thuiszorg ELELE
Domus Magnus

1.2.3 Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders
Aan het begin van 2015 was de verdeling van de geleverde zorg ingeschat op zo’n 80-20: ongeveer
80% van de zorg zou door de Combinatie geleverd worden en 20% door de Kleine Aanbieders. Uit de
realisatiecijfers blijkt nu dat deze verdeling anders ligt: de Combinatie heeft 70% van het totale
volume geleverd, de Kleine Aanbieders 30%.

Regio Totaal Wmo

30%
Combinatie
Kleine aanbieder
70%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Bij de nieuwe instroom is het aandeel van de Kleine Aanbieders nog groter: 42% (en 58%
Combinatie) terwijl bij de bestaande klanten (zorgcontinuïteit) het aandeel kleiner is: 25% Kleine
Aanbieders en 75% Combinatie.
1.2.4 Begeleiding/dagbesteding ZG - landelijk raamcontract
De VNG heeft namens alle gemeenten landelijks inkoopafspraken gemaakt voor begeleiding en
dagbesteding voor zintuigelijk gehandicapten (ZG). Ook de gemeenten in de regio Nijmegen zijn
aangesloten op de landelijke raamovereenkomst voor specialistische begeleiding en dagbesteding
voor mensen met zintuiglijke beperkingen. Er is voor deze landelijke aanpak gekozen omdat het om
een specifieke en kleine doelgroep en om een specialistische vorm van ondersteuning gaat. Het
betreft acht gecontracteerde landelijke aanbieders met veel expertise op dit gebied. De
overeengekomen tarieven zijn onderdeel van de landelijke inkoopafspraken ZG en hebben
betrekking op 2015, 2016 en 2017.
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Het gaat om ondersteuning aan:




Doofblinden
Visueel
Vroegdoven

(Kentalis, GGMD, Kalorama)
(Bartimeus, Robbert Coppes Stichting, Visio)
(Kentalis, GGMD, Noorderbrug, Gelderhorst)

In onderstaande tabel staan zijn de begroting en de realisatie van de landelijk ingekochte zorg voor
2015 tegen elkaar afgezet. Regionaal zijn we ruim binnen de begroting gebleven. Ook hier zien we
weer grote verschillen tussen de gemeenten.

Beuningen
Druten
Berg en Dal
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Totaal

Begroot Realisatie Verschil
65
16
49
9
0
9
47
38
9
5
0
5
0
0
0
109
104
5
29
9
19
264
168
96

Bedragen * € 1.000

1.2.5 Eigen Bijdrage
Cliënten betalen voor Wmo voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het vaststellen,
opleggen, innen en afdragen van deze eigen bijdrage gebeurt landelijk, door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Hiertoe ontvangt het CAK periodiek van alle zorgaanbieders en
gemeenten informatie over de geleverde uren Wmo-zorg (huishoudelijke hulp, begeleiding,
dagbesteding etc.), de verstrekte hulpmiddelen/voorzieningen en de betaalde pgb’s. Het CAK is
bevoegd om inkomensgegevens bij de Belastingdienst op te vragen waarna het mogelijk wordt de
eigen bijdrage aan cliënten te factureren. Uit informatie over de afgelopen jaren blijkt dat het CAK
bijna alle opgelegde eigen bijdrage incasseert en aan ons afdraagt. Dit is gunstig omdat het
debiteurenrisico voor de gemeente is. In tabel:
Eigen bijdrage

Begroot

Realisatie Verschil

Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen

816
439
319
340
140
5.781
900

664
348
266
203
111
4.794
719

152
91
53
138
29
987
181

Totaal

8.735

7.106

1.630

Bedragen * € 1.000
Deze bedragen zijn inclusief huishoudelijke hulp en beschermd wonen

De eigen bijdrage voor de Wmo was voor de regio begroot op ruim € 8,7 miljoen (inclusief
huishoudelijke hulp en beschermd wonen). Hiervan is in 2015 zo’n € 7,1 miljoen opgelegd. Een
tekort van ruim € 1,6 miljoen. Aanvankelijk leek dit te verklaren door de achterblijvende aanlevering
van aanbieders bij het CAK. Wettelijk is bepaald dat de aanlevering door de aanbieders dient te
geschieden. Medio 2015 werd duidelijk dat dit moeizaam verliep; een groot deel van de aanbieders
had nog geen cliënten aangemeld. Dit had onder meer te maken met problemen van technische
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aard: codes van onze bouwstenen kwamen niet overeen met codes die het CAK hanteerde. Ook
kwam het voor dat gemeenten de regionale bouwsteen-codes verschillend vertaalden richting CAK.
Om dit te verbeteren zijn we met de aanbieders en het CAK in gesprek zijn gegaan over het in beeld
brengen en aanpakken van de knelpunten. Vreemd genoeg leek dit echter niet tot verbetering te
leiden. Uit nader onderzoek blijkt nu dat een groot deel van de aanbieders wél compleet heeft
aangeleverd bij het CAK maar dat die aanlevering daar als het ware ‘blijft hangen’ en voor de
gemeenten niet inzichtelijk is. Aan deze technische problemen wordt gewerkt. Wat het effect is op
de definitieve eigen bijdrage die we regionaal tegemoet kunnen zien, is nog niet bekend.
Het achterblijven of ‘blijven hangen’ van de aanlevering bij het CAK leidt ertoe dat inwoners pas laat
in het jaar een stapelfactuur over vele maanden krijgen. Dit kan er toe leiden dat deze toch vaak
kwetsbare doelgroep in financiële problemen komt. Om dit te voorkomen, hebben de meeste
gemeenten er voor gekozen hun inwoners te informeren met het advies hier tijdig budget voor apart
te zetten. Daarnaast biedt het CAK inwoners de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.
Daarnaast kwam de gemeente Wijchen met het signaal dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijdend
gedrag: wijkteams horen aan de keukentafel dat burgers de eigen bijdrage te hoog vinden en om die
reden af zien van hulp of ondersteuning. Dit lijkt vooralsnog om een handvol burgers te gaan. De
hoogte van de eigen bijdrage is een lokale aangelegenheid en in de regio zeer wisselend geregeld: de
gemeente Nijmegen heeft juist een voor inwoners zeer gunstig eigen bijdrage beleid en herkent dit
signaal niet. Voor de rest van de regio is geen zicht op de omvang van de mogelijke zorgmijders.
1.2.6 Pgb
Zoals onderstaande tabel laat zien, blijven de uitgaven voor pgb’s fors achter bij de begroting.
Wmo

Begroot

Realisatie Verschil

Berg en Dal

496

441

55

Beuningen

360

303

57

Druten

540

311

228

Heumen

234

187

48

Mook en Middelaar

187

101

86

3.902

3.084

818

763

437

326

6.482

4.864

1.618

Nijmegen
Wijchen
TOTAAL
Bedragen * € 1.000

Dit geldt voor alle gemeenten in de regio en sluit aan bij de trend van de afgelopen jaren dat het
aantal pgb-houders terugloopt. Los van deze trend is een belangrijke verklaring dat veel Kleine
Aanbieders die voorheen vooral met pgb’s werkten, sinds 2015 een raamovereenkomst voor Zorg In
Natura met de regio hebben. Hierdoor kan veel zorg ingezet worden zonder dat een pgb nodig is. De
onderbesteding bij de pgb’s komt dan ook grotendeels overeen met de overschrijding bij de Kleine
Aanbieders.
Daarnaast is het pgb omgezet naar een zogenaamd ‘trekkingsrecht’. Vanaf 1 januari 2015 krijgen
budgethouders met een pgb het budget niet meer op hun eigen rekening gestort maar gaat de
betaling via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB verzorgt vervolgens de betalingen aan de
zorgverleners. Het trekkingsrecht is ingevoerd om onrechtmatig gebruik van het pgb te voorkomen.
Deze wijziging heeft, samen met de strengere criteria om een pgb te kunnen beheren, ook geleid tot
een afname van het aantal pgb’s.
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1.3 Wmo cijfers per gemeente
In de volgende paragrafen staan de Wmo cijfers uitgesplitst naar de gemeente. In paragraaf 1.2 zijn
de cijfers over eigen bijdrage, pgb en Kleine Aanbieders en de bevindingen per zorgproduct door de
Combinatie toegelicht. Voor de afzonderlijke gemeenten presenteren we hieronder de cijfers en
tabellen.
1.3.1 Berg en Dal
Berg en Dal
Eigen bijdrage

Budget Realisatie
-816
-664

Sub tot. Verschil
-152

PGB B1 en B2

496

441

55

Kleine Aanbieders

258

480

-222

470
945
1.416

281
680
960
223

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

456
-223
233
-87

Bedragen * € 1.000







€ 152.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 55.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 222.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 233.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Berg en Dal is er aan de Combinatie een
voorschot beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 1,4 miljoen. In 2015 is voor € 960.000,aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 456.000,-.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 223.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 233.000,-
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Realisatie Berg en Dal

Berg en Dal Combinatie
€ 470
B1
€ 281

€ 946
B2
€ 680
€-

€ 200

€ 400

€ 600

Budget

€ 800

€ 1.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Berg en Dal Kleine Aanbieders
€ 80
B1
€ 203

€ 178
B2
€ 277
€-

€ 50

€ 100

€ 150
Budget

€ 200

€ 250

€ 300

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Berg en Dal
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Berg en Dal opgenomen: 66% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 34% door de
Kleine Aanbieders.

Berg en Dal Totaal Wmo

34%
combinatie
Kleine aanbieder
66%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Kleine Aanbieders Berg en Dal
In Berg en Dal is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 480.200 =
€ 384.160):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SZZ Samenwerkende zorgboeren
ZorgPlus
Stg. Zahet
Plushome BV
Zozijn
TVN
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
BOTS begeleiding BV
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1.3.2 Beuningen
Beuningen
Eigen bijdrage
PGB B1 en B2
Kleine Aanbieders
Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

Budget Realisatie Sub tot.
-439
-348

Verschil
-91

360

303

57

88

226

-138

227
466
693

92
358
450
91

243
-91
151
-20

Bedragen * € 1.000







€ 91.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 57.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 138.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 151.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Beuningen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 693.000,-. In 2015 is voor € 450.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 243.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 91.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 151.000,-
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Realisatie Beuningen

Beuningen Combinatie
€ 227
B1
€ 92

€ 466
B2
€ 359
€-

€ 100

€ 200
Budget

€ 300

€ 400

€ 500

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Beuningen Kleine Aanbieders
€ 42
B1
€ 29

€ 46
B2
€ 197
€-

€ 50

€ 100
Budget

€ 150

€ 200

€ 250

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Beuningen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Beuningen opgenomen: 67% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 33% door de
Kleine Aanbieders.

Beuningen Totaal Wmo

33%
Combinatie
Kleine aanbieder
67%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een groter aandeel in de nieuwe instroom hebben: 39%. Bij de continuïteit van
zorg bedraagt hun aandeel 29%.
Kleine Aanbieders Beuningen
In Beuningen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 226.108 =
€ 180.886):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stichting GrandCare
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Bureau Beckers
ZorgPlus
Stichting Siza
Doederij
SZZ Samenwerkende zorgboeren
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1.3.3 Druten
Druten
Eigen bijdrage

Budget Realisatie Sub tot. Verschil
-319
-266
-53

PGB B1 en B2

540

311

228

Kleine Aanbieders

114

154

-40

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

231
452
683

149
233
382
172

301
-172
129
264

Bedragen * € 1.000







€ 53.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 228.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 40.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 129.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Druten is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 683.000,-. In 2015 is voor € 382.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 301.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 172.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 129.000,-
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Realisatie Druten

Druten Combinatie
€ 231
B1
€ 149

€ 452
B2
€ 233
€-

€ 100

€ 200

€ 300

Budget

€ 400

€ 500

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Druten Kleine Aanbieders
€ 34
B1
€ 19

€ 80
B2
€ 135
€-

€ 20

€ 40

€ 60

€ 80

Budget

€ 100

€ 120

€ 140

€ 160

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Druten
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Druten opgenomen: 74% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 26% door de
Kleine Aanbieders.

Druten Totaal Wmo

26%
Combinatie
Kleine aanbieder
74%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een groter aandeel in de nieuwe instroom hebben (37%). Bij de continuïteit van
zorg bedraagt hun aandeel 22%.
Kleine Aanbieders Druten
In Druten is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 154.123 =
€ 123.298):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BOTS begeleiding BV
Professionals in NAH
Plushome BV
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
JP van de Bentstichting
SZZ Samenwerkende zorgboeren
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1.3.4 Heumen
Heumen
Eigen bijdrage
PGB B1 en B2
Kleine Aanbieders
Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

Budget Realisatie Sub tot. Verschil
-340
-203
-138
234

187

48

43

187

-144

265
477
742

94
167
261
392

481
-392
90
-145

Bedragen * € 1.000







€ 138.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 48.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 144.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 145.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Heumen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 742.000,-. In 2015 is voor € 261.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 481.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 392.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 145.000,-
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Realisatie Heumen

Heumen Combinatie
€ 265
B1
€ 94

€ 477
B2
€ 167
€-

€ 100

€ 200

€ 300
Budget

€ 400

€ 500

€ 600

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Heumen Kleine aanbieders
€ 16
B1
€ 25

€ 27
B2
€ 162
€-

€ 50

€ 100
Budget

€ 150

€ 200

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Heumen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Heumen opgenomen: 76% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 24% door de
Kleine Aanbieders.

Heumen totaal Wmo

24%
combinatie
Kleine aanbieder
76%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een groter aandeel in de nieuwe instroom hebben (30%). Bij de continuïteit van
zorg bedraagt hun aandeel 22%.
Kleine Aanbieders Heumen
In Heumen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 187.381 =
€ 149.905):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stichting GrandCare
Kalorama (is in Heumen geen onderdeel van de Combinatie, maar Kleine Aanbieder)
Stichting STAN
Bureau Beckers
Professionals in NAH
Stichting Siza
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
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1.3.5 Mook en Middelaar
Mook en Middelaar
Eigen bijdrage
PGB B1 en B2
Kleine Aanbieders
Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

Budget Realisatie Sub tot. Verschil
-140
-111
-29
187

101

86

72

108

-36

111
113
224

16
79
95
107

129
-107
23
43

Bedragen * € 1.000







€ 29.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 86.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 36.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 23.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar verwachting
een a-structureel karakter. In Mook en Middelaar is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 224.000,-. In 2015 is voor € 95.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 129.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 107.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 43.000,-
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Realisatie Mook en Middelaar

Mook en Middelaar Combinatie
€ 111
B1
€ 16

€ 113
B2
€ 79
€-

€ 20

€ 40

€ 60
Budget

€ 80

€ 100

€ 120

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Mook en Middelaar
Kleine Aanbieders
€ 24
B1
€ 100
€ 48
B2
€9
€-

€ 20

€ 40

€ 60
Budget

€ 80

€ 100

€ 120

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Mook en Middelaar
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Mook en Middelaar opgenomen: 31% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 69%
door de Kleine Aanbieders. Mook wijkt hierin sterk af van alle andere gemeenten in de regio.

Mook en Middelaar Totaal Wmo

31%
Combinatie
Kleine aanbieder
69%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Als we deze productie uitsplitsen naar zorgcontinuïteit en nieuwe instroom, zien we dat de Kleine
Aanbieders relatief een iets kleiner aandeel in de nieuwe instroom hebben (65%). Bij de continuïteit
van zorg is hun aandeel gelijk aan het totaal: 69%.
Kleine Aanbieders Mook en Middelaar
In Mook en Middelaar is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 108.359= € 86.687):
1. Proteion
2. Kalorama (is in Mook en Middelaar geen onderdeel van de Combinatie, maar Kleine
Aanbieder)
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1.3.6 Nijmegen
Nijmegen
Eigen bijdrage

Budget Realisatie Sub tot. Verschil
-5.781
-4.794
-987

PGB B1 en B2

3.902

3.084

818

Kleine Aanbieders

1.961

3.279

-1.318

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

2.340
5.584
7.924

933
4.576
5.509
781

2.415
-781
1.634
148

Bedragen * € 1.000







€987.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 818.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 1,3 miljoen heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 2,4 miljoen heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Nijmegen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 7,9 miljoen. In 2015 is voor € 5,5 miljoen aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 2.4 miljoen. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 781.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 1,6 miljoen.
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Realisatie Nijmegen

Nijmegen Combinatie
€ 2.340
B1
€ 933

€ 5.584
B2
€ 4.576
€-

€ 1.000

€ 2.000

€ 3.000
Budget

€ 4.000

€ 5.000

€ 6.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Nijmegen Kleine Aanbieders
€ 219
B1
€ 400

€ 1.742
B2
€ 2.863
€-

€ 500

€ 1.000

€ 1.500
Budget

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

€ 3.500

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Nijmegen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Nijmegen opgenomen: 77% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 23% door de
Kleine Aanbieders.

Nijmegen Totaal Wmo

23%
Combinatie
Kleine aanbieder
77%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Kleine Aanbieders Nijmegen
In Nijmegen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 3.278.564 =
€ 2.622.851):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ZorgPlus
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
Bureau Beckers
Stg. Zahet
Dahlia Kracht B.V.
Plushome BV
Stichting STAN
Socra
BOTS begeleiding BV
OBG
Mundozorg
Miloud Consultancy
Home Instead Thuisservice Nijmegen
Humazorg
Via-zorg
Domus Magnus
Stichting OnderDak
Professionals in NAH
Thuiszorg ELELE
I Care BV
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1.3.7 Wijchen
Wijchen
Eigen bijdrage

Budget Realisatie Sub tot. Verschil
-900
-719
-181

PGB B1 en B2

763

437

326

Kleine Aanbieders

326

448

-122

330
800
1.131

149
664
813
92

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie
Totaal

317
-92
226
249

Bedragen * € 1.000







€ 181.000,- heeft betrekking op een lager ontvangst aan eigen bijdragen. Dit betreft een
nadelig effect, met naar verwachting een a-structureel karakter.
€ 326.000,- heeft betrekking op minder inzet PGB. Dit betreft een voordelig effect met een
structureel karakter.
€ 122.000,- heeft betrekking op een overbesteding bij de Kleine Aanbieders. Dit is deels te
verklaren door een uitstroom uit de pgb naar de Kleine Aanbieders. Daarnaast wordt een
groter deel van de nieuwe instroom doorverwezen aan de Kleine Aanbieders.
€ 226.000,- heeft betrekking op een onderbesteding bij de Combinatie, met naar
verwachting een a-structureel karakter. In Wijchen is er aan de Combinatie een voorschot
beschikbaar gesteld en ook verstrekt van € 1,1 miljoen. In 2015 is voor € 813.000,- aan zorg
gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van een onderbesteding van € 317.000,-. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met de contractafspraken met De Combinatie. De
contractafspraken hebben een voorlopig effect op de onderbesteding van € 172.000,-. Het
betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de nulmeting (gecorrigeerde budgetten)
worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten opzichte van het gecorrigeerde
budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 129.000,-
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Realisatie Wijchen

Wijchen Combinatie
€ 330
B1
€ 149

€ 800
B2
€ 665
€-
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Budget

€ 800

€ 1.000

Realisatie

Bedragen * € 1.000

Wijchen Kleine Aanbieders
€ 83
B1
€ 107

€ 243
B2
€ 341
€-

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

Budget

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

Realisatie

Bedragen * € 1.000
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Verdeling Combinatie - Kleine Aanbieders Wijchen
In onderstaande grafiek is de verdeling van de totaal geleverde zorg en ondersteuning aan cliënten
in Wijchen opgenomen: 63% van de productie wordt door de Combinatie geleverd, 37% door de
Kleine Aanbieders.

Wijchen Totaal Wmo

37%
Combinatie
Kleine aanbieder
63%

Aandeel in de geleverde zorg in eenheden, niet in cliënten of budget

Kleine Aanbieders Wijchen
In Wijchen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van € 447.987 =
€ 359.390):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Home Instead Thuisservice Nijmegen
Kenniscentrum AD(H)D en ASS B.V.
ZorgPlus
Drie Handen BV h.o.d.n. "Bij ons"
Zorgboerderij Henricus Hoeve
SOC Nederland
Bureau Beckers
BOTS begeleiding BV
ZMW
Stichting STAN
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2. Regionaal beeld Jeugdhulp
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk rapporteert het Regionaal Ondersteuningsbureau over de uitvoering van de
jeugdhulp in 2015 die valt onder de Jeugdwet. De Jeugdwet regelt de uitvoering van alle jeugdhulp,
die vóór 1 januari 2015 was ondergebracht bij de provincies (Jeugd en Opvoedhulp), de
zorgverzekeraars (Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg) en het zorgkantoor (de licht verstandelijk
gehandicaptenzorg).
Tijdens de voorbereiding op de transitiedatum van 1 januari 2015 hebben de regiogemeenten het
Regionaal Transitie Arrangement (RTA) afgesproken met het Rijk. Afhankelijk van de zorgvorm is een
budgetgarantie afgesproken variërend van 80% tot 92% van de omzet in 2013 voor alle instellingen
die werkzaam zijn in onze regio. Voor Jeugd-GGz was dit 2012. De garanties zijn bedoeld om voor
cliënten die in 2014 in zorg zaten en ook in 2015 zorg dienden te ontvangen een zo zacht mogelijke
landing te regelen. Er waren hieromtrent grote zorgen bij het Rijk. Er is hiermee zorgcontinuïteit
(voor de inwoners) en systeemcontinuïteit (voor de instellingen) geboden.
Op basis van dit RTA zijn eind 2014 alle contracten gesloten voor de totale jeugdhulp in de regio
Nijmegen. De jeugdhulp is onder te verdelen in de volgende blokken:







Blok B1 Dagbesteding, dagbehandeling en kortdurend verblijf door de Combinatie en de
Kleine Aanbieders;
Blok B2 Begeleiding en ambulante trajecten door de Combinatie en de Kleine Aanbieders;
Blok C1 Zorg met verblijf in pleegzorg, gezinshuizen of residentiële voorzieningen (zowel
regionaal als bovenregionaal georganiseerd);
Blok C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering (maatregelen die door de rechtbank ten
behoeve van kinderen worden opgelegd, het gedwongen kader);
Pgb’s voor alle met uitzondering van het gedwongen kader;
Het Landelijk Transitie Arrangement, landelijke aanbieders van zeer specialistische zorg.

Voor nagenoeg alle bovengenoemde onderdelen hebben we een beeld dat we hebben afgestemd
met de aanbieders via kwartaalgesprekken. In deze gesprekken is aandacht besteed aan de
inhoudelijke duiding van de gegevens. Daarnaast is voor alle cliënten gekeken of deze wel door onze
regio betaald moeten worden (controle op woonplaatsbeginsel).
De regio heeft in 2015 contracten met zo'n 150 zorgaanbieders op het gebied van jeugdhulp. De
aanbieders binnen Blok B zijn aanbesteed en hebben een inkoopcontract. De aanbieders binnen Blok
C zijn gesubsidieerd. Dit is regionaal georganiseerd. De gemeente Nijmegen heeft namens de
regiogemeenten de subsidies verleend. Voor de bovenregionale zorg werd in 2015 samengewerkt
binnen de G7 (de zeven Gelderse jeugdhulp regio’s).
Daarnaast heeft de VNG contracten gesloten met de landelijk opererende zorgaanbieders in het
kader van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Het ROB heeft informatie van 40 partijen in
Nederland die zijn gecontracteerd om deze zeer specialistische dienstverlening aan te bieden, zoals
bijvoorbeeld het Leo Kannerhuis (behandeling).
In totaal wordt er in deze rapportage verantwoording afgelegd over € 59 miljoen aan jeugdhulp in de
regio Nijmegen.
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Budget
6,7
1,7

16,8
Blok B1 en B2 Combinatie
Blok B1 en B2 Kleine Aanbieders

6,9

Blok C1 Zorg met verblijf
Blok C2 Jeugdbescherming
LTA
6,9

PGB's

20,4

Bedragen * € 1.000.000
Contracten naar indeling in Blokken
Regionaal Blok B Combinatie:
Instelling
’s Heeren Loo, Pro Persona,
Karakter, Dichterbij, Entrea,
De Driestroom, Pluryn, RIBW,
Iriszorg

Voorzieningen
B1 Dagbehandeling, dagbesteding en
kortdurend verblijf (logeren),
B2 Ambulante hulp en begeleiding.

Oorspronkelijk:
Wlz uitname:
Definitief:

Bedrag
€ 17.685.226
€ 904.895
€ 16.780.331

Voor blok B is een contract gesloten met de Combinatie, een samenwerkingsverband van 18
aanbieders die zowel jeugdhulp als Wmo uitvoeren voor de regio Nijmegen. De in de tabel
genoemde 9 aanbieders zijn de aanbieders die daadwerkelijk jeugdhulp leveren.
De budgetafspraak met de Combinatie is afgeleid van het macrobudget van het Rijk en in oktober
2014 vastgesteld. Deze is als voorschot verleend. In de loop van 2015 is het oorspronkelijke bedrag
nog gecorrigeerd met de uitname die het Rijk uit het macrobudget heeft gedaan vanwege de
cliënten die de mogelijkheid hadden om te kiezen om via de Wet langdurige zorg (Wlz) hun zorg te
ontvangen. Deze Wlz-uitname bedroeg voor de Jeugd € 904.895.
We zetten de realisatie in dit rapport af tegen het bevoorschotte budget. Dit bevoorschotte budget
is gebaseerd op de historische inschatting van de productie 2013, waarop ook het RTA is gebaseerd.
Deze gegevens zijn medio 2014 gegenereerd uit alle bronnen die tot dan voorhanden waren, zoals
van de provincie en van Vektis (Rijksgegevens van Zorgverzekeringswet en AWBZ).
Als onderdeel van het contract met de Combinatie is daarnaast in de loop van 2015 ook een
zogenaamde nulmeting (of startsituatie) afgesproken. De nulmeting is gebaseerd op gegevens die de
instellingen zelf hebben aangeleverd. De nulmeting is gebruikt om afspraken te maken over de
productie die de Combinatie in 2015 zou moeten leveren. Het betreft een grove inschatting. De
nulmeting wijkt af van het budget dat de Combinatie als voorschot heeft ontvangen. Omdat de
nulmeting slechts een technisch middel is om tot afrekening met de Combinatie te komen,
gebruiken we deze niet in de rapportage om de realisatie-cijfers te verklaren en te duiden.
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Regionaal Blok B Kleine Aanbieders:
Instelling
ongeveer 80-90 aanbieders

Voorzieningen
B1 Dagbehandeling, dagbesteding en logeren
B2 Ambulante hulp en begeleiding

Bedrag
€ 6.879.705

Bij de Kleine Aanbieders is sprake van een ingeschat totaalbudget per gemeente op basis van de
historische inschatting van de productie 2013 van de belangrijkste Kleine Aanbieders (die toen
bekend waren). Hierop is ook het RTA gebaseerd. De Kleine Aanbieders krijgen hun daadwerkelijke
productie betaald tegen de regionaal vastgestelde Bouwsteentarieven.
Regionaal Blok C1 zorg met verblijf:
Instelling
Entréa
Pluryn
Driestroom
Karakter
IrisZorg
RIBW Nijm R’land
Pactum
Lindenhout
William Schrikker Groep
RIBW Arnhem Veluwevallei
Pro Persona
Subtotaal
Betalingsregelingen overige
C1 aanbieders
Totaal

Voorzieningen
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Beschermd wonen, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Gezinshuis
Opname en langdurige klinische opname GGz,
Crisisopvang klinische GGz
Opname en langdurige klinische opname GGz,
Crisisopvang klinische GGz (verslavingszorg)
Beschermd wonen Jeugd-GGz en J-(L)VG
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep in de wijk
Pleegzorg
Beschermd wonen Jeugd-GGz en J-(L)VG
Opname en langdurige klinische opname GGz,
Crisisopvang klinische GGz
Alle vormen van zorg met verblijf

Bedrag
€ 5.426.664
€ 1.557.384
€ 1.482.406
€ 2.981.343
€ 657.975
€ 493.000
€ 117.165
€ 346.459
€ 272.100
€ 175.000
€ 133.000
€ 13.642.496
€ 670.160
€ 14.312.656

Bovenregionaal Blok C1 zorg met verblijf:
Instelling
Entréa
Pluryn

OGHeldringstichting
Intermetzo

Koraalgroep
Horizon

Voorzieningen
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, crisisbedden en ambulante spoedhulp
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG,
JeugdzorgPLus, crisisbedden en ambulante spoedhulp
JeugdzorgPLus
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG,
JeugdzorgPlus, crisisbedden en ambulante spoedhulp
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG
Terreingebonden residentiele voorzieningen Jeugd en
Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4 en 5 (L)VG,
JeugdzorgPlus, crisisbedden en ambulante spoedhulp

Totaal
Daarnaast hebben Lindenhout, ’s-Heerenloo en Pactum een 0-uren contract.

Bedrag
€ 2.658.370
€ 1.383.207

€ 1.386.280
€ 464.795

€ 170.795
€ 44.006

€ 6.107.453
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Regionaal Blok C2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering:
Instelling
Jeugdbescherming
Gelderland
William Schrikker Groep
Leger des Heils
Subtotaal (zonder voorveld)
Totaal

Voorzieningen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Voorveld-producten: consultatie en advies, drang,
spoedzorg, nazorg, zorgmeldingen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Bedrag
€ 4.220.948
€ 1.359.122
€ 1.208.000
€ 72.979
€ 5.501.927
€ 6.861.049

Ook de budgetten van alle subsidies in Blok C zijn gebaseerd op de historische inschatting van de
productie 2013 van de aanbieders. Van al deze aanbieders waren toen gegevens. Hierop is ook het
RTA gebaseerd.
Landelijk arrangement:
Aanbieders
40 landelijke aanbieders

Voorzieningen
Zeer specialistische jeugd en opvoedhulp, Jeugd-GGz en
Jeugd-LVG

Bedrag
€ 1.747.736

Persoonsgebonden budgetten (pgb’s):
Instelling
Aanbieders jeugdhulp

Voorzieningen
Alle vormen van jeugdhulp m.u.v. gedwongen kader

Bedrag
€ 6.756.142

Exclusief
Er zijn geen prestaties verwerkt wat betreft eventuele lokale uitgaven, zoals een innovatiebudget op
Blok B, en de prestaties van de regionale innovatie Blok C1 (€401.000). Via dit innovatiebudget zijn
de time-outvoorzieningen MoederKindHuis en Huis om te Zijn deels gefinancierd. Daarnaast is er
een project gedaan op integrale spoedhulp van de J&O en Jeugd-LVG. Hierover volgt een separate
rapportage.
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2.2 Zorginzet in relatie tot het budget
We presenteren in dit hoofdstuk productie-eenheden in Blok B, plekken in Blok C1 en trajecten in
Blok C27.
2.2.1 Blok B Combinatie
Instelling
’s Heeren Loo, Pro Persona, Karakter, Dichterbij, Entrea,
Driestroom, Pluryn, RIBW, Iriszorg

Voorzieningen
B1 dagbehandeling, dagbesteding en logeren
B2 ambulante hulp en begeleiding

We presenteren hieronder het budget in relatie tot de realisatie, gecorrigeerd voor de
budgetgaranties RTA:
B1 realisatie

5819

B1 budget

4862

B2 realisatie

11295

B2 budget

11919
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Bedragen * € 1.000

We presenteren hieronder de realisatie 2015 voor de Combinatie Blok B:
B1 vervoer real (dagen)
B1 kdv real (etmalen)

15092
1120

B1 dagbest./beh. real (dagdelen)
B2 begeleiding real (uren)

54553
19960
171689

B2 behandeling real (uren)
B2 spec. J-GGz real* (uren)

27011

In het Blok B1 is de realisatie hoger dan het budget. Uit analyse van de gegevens en gesprekken met
de aanbieders weten we dat het gebruik van kortdurend verblijf (logeren) is toegenomen. Bij
dagbesteding en dagbehandeling zijn de verschillen tussen realisatie en de historische gegevens
klein. Het is hier lastig aangeven of qua zorginzet de aantallen significant zijn toe- of afgenomen. Bij
vervoer is de realisatie lager dan voorheen.
Wat betreft Blok B2 kan geconcludeerd worden dat de realisatie door de Combinatie lager is dan het
budget. De onderbesteding zit vrijwel volledig bij de behandelproducten (behandeling kort, middel,
lang en specialistische Jeugd-GGz). Met name in de sector J&O (Entrea) en in mindere mate de
Jeugd-GGz (vooral ProPersona) is sprake van een onderbesteding. De realisatie is lager geweest dan
de RTA budgetgaranties. Deze zijn in alle gevallen gerespecteerd.
De lage instroom, bij met name de J&O in de eerste helft van het jaar 2015, veroorzaakt dit beeld.
De oorzaak is onderwerp van gesprek geweest. Er is sprake geweest van een trage start na de
transitie op 1 januari. Zowel aanbieders als gemeenten (wijkteams, sociale teams) hebben veel
processen opnieuw moeten inrichten en hebben zich tot elkaar moeten leren verhouden. Dat kostte
7

We hebben geen unieke cliënten in beeld over het gehele jaar 2015. Deze gegevens zijn voor 2015 niet
voorhanden. Voor 2016 brengen we via de productiemonitor Initi8 wel unieke cliënten in beeld.
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tijd. Na de zomervakantie is de instroom op gang gekomen en zien we een ‘normaler’ beeld in de
verwijzingen.
Voor de Jeugd-GGz geldt nog steeds dat de verwijzingen voornamelijk door de huisartsen worden
gedaan. Zij hebben minder te maken gehad met de bovengenoemde effecten van de transitie in de
eerste helft van het jaar. Landelijk was het beeld in 2015 dat de Jeugd-GGz veel vragen kreeg en er
sprake was van wachtlijsten. In Nijmegen is dit beeld niet zichtbaar en is ook niet herkend in het
veld. Voor Karakter Jeugd-GGz geldt overigens wel dat er sprake is geweest van een wachtlijst in
2015. Met de aanbieders van Jeugd-GGZ en J&O, de huisartsen, jeugdartsen en een afvaardiging van
de wijkteams is gesproken over een betere verwijzing naar de hulp. Dit heeft geresulteerd in
concrete afspraken waardoor verwijzingen nauwkeuriger kunnen worden gedaan en er rekening kan
worden gehouden met eventuele wachtlijsten. Hierdoor kunnen cliënten eerder geholpen worden.
Bij het product begeleiding zien we een iets ander beeld. Begeleiding lijkt ietwat toegenomen te zijn.
Het verschil tussen realisatie en de historische gegevens is klein. Het is dus lastig aan te geven of qua
zorginzet er sprake is van een significant verschil t.o.v. de historie.
Hieronder presenteren we budget in relatie tot realisatie 2015 Combinatie Blok B, gecorrigeerd voor
RTA, inclusief effect contractafspraken:
Regio
Budget Realisatie Sub tot. Verschil
Combinatie B1
4.862
5.819
Combinatie B2
11.919
11.295
Totaal
16.781
17.114
-334
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie*
320
Voorlopig resultaat Combinatie
-14
Bedragen * € 1.000

De regiogemeenten hebben aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van
€ 16,8 miljoen. In 2015 is voor € 17,1 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een overbesteding van € 0,33 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en 110% ten
opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit
houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,01 miljoen.
2.2.2 Blok B Kleine Aanbieders
Instelling
ongeveer 80-90 aanbieders

Voorzieningen
Ambulante hulp en begeleiding,
dagbehandeling, dagbesteding en logeren

We presenteren het budget versus de realisatie 2015 voor de Kleine Aanbieders regionaal:
Regio
Budget
Realisatie Verschil
Kleine Aanbieders
6.880
6.900
-20
Bij de Kleine Aanbieders is de gerealiseerde productie min of meer gelijk aan de geraamde productie
in 2013. De verklaring daarvoor is niet makkelijk te geven, omdat we in 2013 geen compleet beeld
hadden van het aantal Kleine Aanbieders in onze regio. We hebben gewerkt met productiegegevens
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2013 uit Vektis (landelijk systeem). Dit was verre van compleet. Een groot deel van de Kleine
Aanbieders dat nu geproduceerd heeft in onze regio zat daar niet in.
Bij de Kleine Aanbieders is in 2015 €6,9 miljoen gerealiseerd. Het gros van de productie binnen de
Kleine Aanbieders bestaat uit Jeugd-GGz, namelijk €5,2 miljoen. Hiervan wordt door de
specialistische Jeugd-GGz €4,2 miljoen en via de basis-Jeugd-GGz €1 miljoen gerealiseerd. De grote
partijen in deze regeling zijn onder andere de coöperatie Vrijgevestigden, Parnassia, Virenze en
YesWeCanClinics.
Vermeldenswaardig is de samenwerking die binnen de GGZ partijen -zowel Combinanten als ook
Kleine Aanbieders- is ontstaan. Men heeft elkaar opgezocht om voor de patiënten maar ook voor
bijvoorbeeld de verwijzers de ketensamenwerking zo goed mogelijk te organiseren. Overigens is bij
deze intensievere samenwerking ook Entrea vanuit de Combinatie betrokken.
Binnen de €4,2 miljoen aan specialistische Jeugd-GGz bedraagt het onderdeel Dyslexiezorg €2,1
miljoen. Het via Vektis geraamde budget dyslexiezorg bedraagt voor onze regio ongeveer €1 miljoen.
Hierop is ons macrobudget 2015 gebaseerd. Het verschil is te verklaren doordat Vektis maar twee
grote dyslexieaanbieders in onze regio kende (RID en Marant), terwijl we in onze regio met 11
dyslexieaanbieders werken. Het tekort op dyslexiezorg bedraagt in 2015 dus meer dan €1 miljoen.
We weten niet of de inzet van dyslexiezorg in 2015 is afgenomen t.o.v. de werkelijke inzet in 2014.
De grote partijen RID en Marant hebben een stijgende omzet van zo’n 20% t.o.v. de Vektis gegevens
2013. In de loop van 2015 zijn we met de dyslexieaanbieders gesprekken gaan voeren. We willen
voor 2016 de inkoop op een andere manier organiseren.
De overige € 1,7 miljoen bestaat uit Jeugd-LVG en J&O aanbieders. Hierin zitten o.a. begeleiding voor
Jeugd-LVG door bijvoorbeeld Bureau Bots, Bureau Beckers en Kenniscentrum ADHD en ASS.
Daarnaast ambulante J&O hulp door bijvoorbeeld OGHeldringstichting en Stichting Meander.
Realisatie Kleine Aanbieders 2015 in totalen per zorg type:
Aanbieders per zorgvorm
Specialistische Jeugd GGz, dyslexie
Specialistische Jeugd GGz, overig
Basis-GGz
Jeugd-LVG en J&O hulp

Regio totaal
2,1 mln
2.1 mln
1.0 mln
1.7 mln

Er is een redelijk groot aantal Kleine Aanbieders dat helemaal geen productie heeft gerealiseerd in
onze regio. Dit komt omdat men zich ‘voor de zekerheid’ heeft ingeschreven in onze regio zonder
van te voren te weten of men cliënten zou werven. Andere redenen zijn bekendheid bij de verwijzers
of te grote concurrentie op bepaalde producten of thema’s.
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In de Regio Nijmegen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 6.899.735= € 5.519.788):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Marant
Regionaal Instituut Dyslexie
Virenze
BOTS begeleiding BV
Kruip, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Opdidakt BV
OPM Nijmegen
Rebis
OG Helderingstichting
Yes We Can Clinics
Stichting Dr. Leo Kannerhuis
Parnassia Groep BV
VGG Zorg BV
Leger des Heils Gelderland
TVN
Dyslexiecentrum Wijchen
Meander
Tijhuis Psychologenpraktijk voor Kind en Jeugd
Compass GGZ en Scharwachter GGZ
Bureau Beckers
Humazorg
Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting GGNet
Psychologen Thujapark
De Orthopedagogenpraktijk

2.2.3 Blok C1 Zorg met verblijf
Instelling C1 Regionaal
Entréa, PLuryn, Driestroom, Karakter, Iriszorg, RIBW
Nmg, RIBW Arnhem, Pactum, Lindenhout, WSG,
ProPersona, Betalingsregelingen overigen
Instelling C1 Bovenregionaal
Entréa, Pluryn, OGHeldringstichting, Intermetzo,
Koraalgroep, Horizon, Lindenhout, Pactum, sHeerenloo

Voorzieningen
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uursbehandelgroep
in de wijk, beschermd wonen, opname oa
langdurig GGz, Crisisopvang klinische GGz en
verslavingszorg
Voorzieningen
Terreingebonden residentiele voorzieningen
Jeugd en Opvoedhulp, Behandelcentra ZZP 4
en 5 (L)VG, JeugdzorgPLus, crisisbedden en
ambulante spoedhulp
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We presenteren hieronder voor Blok C1 het aantal bezette plekken (realisatie) ten opzichte van het
aantal gesubsidieerde (bevoorschotte) plekken 2015:

pleegzorg real*
pleegzorg subs
gezinshuis real
gezinshuis subs
behandelgroep real
behandelgroep subs
besch wonen real
besch wonen subs
klinische opname real
klinische opname subs

198
188
36
29
63
55
16
15,5
5,5
8,5
0

50

100

150

200

* Bij de realisatie van de pleegzorg zijn de netwerkonderzoeken niet meegenomen in de tabel.

Alle pleegzorgaanbieders (Entrea, Pactum, Lindenhout en de William Schrikker Groep) hebben meer
plekken gerealiseerd dan gesubsidieerd. Er heeft binnen de pleegzorg een kleine verschuiving
plaatsgevonden naar meer netwerkpleegzorg en minder bestandspleegzorg (waarbij de ouders niet
uit het eigen netwerk van het kind komen).
De overbesteding van de gezinshuiszorg zit vooral bij Entrea en Driestroom. Gezinshuizen hebben
vanaf het tweede kwartaal van 2015 eigenlijk allemaal vol gezeten. De gezinshuizen van de JeugdLVG zijn erg ‘populair’ bij verwijzers. De druk op de gezinshuizen is daarentegen de afgelopen jaren
ook groot geweest.
Entrea en Pluryn zetten meer plekken behandelgroepen in dan gesubsidieerd. Er kan voorzichtig
geconcludeerd worden dat het in de sectoren Jeugd-LVG en J&O niet is gelukt om minder plekken te
realiseren. Dit heeft grotendeels te maken met de doelgroep en voor de Jeugd-LVG met de lange
doorlooptijd van de trajecten.
In de klinische GGz zien we een lichte afname van trajecten (klinische opnames). Met name Karakter
had bij aanvang in 2015 al een zeer korte doorlooptijd van de trajecten en een beperkte caseload in
de kliniek, doordat er vóór 2015 al veel bezuinigd was. Hierdoor bestaat er op dit punt weinig ruimte
om verder te korten. Wat verder opvalt is dat de verslavingskliniek en ook beschermd wonen (Vince)
van Iriszorg beperkt ingezet wordt, daar waar het gaat om de 18- leeftijdsgroep. Als reden is
aangegeven dat in het begin van 2015 de doorstroming niet goed op gang is gekomen.
In de cijfers zijn ook de betalingsregelingen van de overige C1 aanbieders meegenomen. Deze zijn
niet gesubsidieerd, maar hebben een regeling voor een plaatsing van één of meer kinderen met
zorgcontinuïteit. Hierin zitten 19 plekken pleegzorg en 7 plekken gezinshuiszorg. De grootste partijen
zijn Leger des Heils, Unik, Oosterpoort (regio N.O. Brabant) en De Karmel (regio Arnhem).
We presenteren hieronder voor Blok C1 Bovenregionaal het aantal bezette plekken (realisatie) ten
opzichte van het aantal gesubsidieerde plekken 2015:
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jeugdzorgplus real

5

jeugdzorgplus subs

10,5

behandelgr terrein J&O real
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behandelgr terrein J&O subs

32

driemilieuvoorz J-LVG real
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driemilieuvoorz J-LVG subs
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In Blok C1 bovenregionaal valt op dat de gerealiseerde plekken behandelgroepen terrein voor de
J&O en driemilieuvoorzieningen voor de Jeugd-LVG hoger is dan de subsidie. De subsidie is verleend
op basis van historische bezetting in 2013 en een bezuiniging van 20%. De bezuiniging is vrij fors
voor deze zorgvormen, omdat er weinig cliëntverloop in zit. Vandaar dat het nauwelijks te
verwachten is dat op deze zorgvormen meteen een bezuiniging van 20% gerealiseerd kon worden.
De overbesteding op de behandelgroepen J&O zit vooral bij Pluryn en voor een beperkt deel bij
Entrea. Daarnaast is er bij Pluryn een hogere realisatie op de driemilieuvoorzieningen Jeugd-LVG
dan gesubsidieerd. Er is met Pluryn afgesproken dat er in kaart wordt gebracht hoe deze
ontwikkelingen te verklaren zijn en hoe we deze voor 2016 en verder kunnen bijsturen.
JeugdzorgPlus wordt voor onze regio uitgevoerd door de OGHeldringstichting. Deze plekken zijn
afgenomen in 2015 voor onze regio. Voor een groot deel heeft de lagere inzet te maken met
verschuivingen in het woonplaatsbeginsel.
Daarnaast zijn er 36 bovenregionale trajecten ambulante spoedhulp van Entrea ingezet (niet in
tabel). De realisatie is minder dan geraamd. Dat is opvallend, want we wilden wel meer ambulante
spoedtrajecten inzetten, juist om uithuisplaatsing te voorkomen.
Heeft dit alles geleid tot minder kinderen in zorg t.o.v. 2013? Al met al kunnen we niet voldoende
hard maken dat er in 2015 minder kinderen in deze zorgvormen verblijven t.o.v. 2013, simpelweg
omdat we geen goede totaalgegevens hebben vanuit de historie, zijnde de oude regelingen J&O,
Jeugd-LVG (peiljaar 2013) en Jeugd-GGz (peiljaar 2012). Ook weten we niet precies of de gemiddelde
verblijfsduur is afgenomen t.o.v. 2013. De gemiddelde verblijfsduur ligt voor de behandelgroepen op
zo’n 10 à 11 maanden, voor behandelgroepen in de Jeugd-LVG zelfs hoger. De gemiddelde duur voor
gezinshuizen ligt op 3 jaar en voor pleegzorg hoger dan 3 jaar.
2.2.4 C2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Instelling
Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep,
Leger des Heils

Voorzieningen
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
JBG: Voorveldproducten, zijnde consultatie en
advies, drang, spoedzorg, nazorg, zorgmeldingen.
Ook met WSG afspraken over inzet van drang.

We presenteren hieronder voor Blok C2 het aantal trajecten dat is gerealiseerd ten opzichte van het
aantal gesubsidieerde trajecten 2015:
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*Voorveldproducten niet meegenomen

Er zijn in 2015 20% minder korte OTS-trajecten ingezet dan begroot. Daarnaast zien we bij het aantal
OTS-trajecten langer dan een jaar een ander beeld. Hier is 2% meer ingezet dan begroot. Dit is vooral
te verklaren door al lopende trajecten in 2014 die verlengd zijn. De rechtbank neemt de besluiten tot
het inzetten van een OTS-traject . De gemeenten en aanbieders hebben daar geen directe invloed
op.
De inzet van zowel de voogdij als de jeugdreclassering is min of meer gelijk aan de subsidie. Het
totaal aantal ingezette trajecten is 3% lager dan het gesubsidieerde aantal. Bij deze
jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen staat het aantal trajecten vrijwel gelijk met
het aantal kinderen.
Zijn er t.o.v. het peiljaar 2013 minder trajecten ingezet? Ja, want er is ook nog 8% bezuinigd op het
budget voor de maatregelen, bij gelijkblijvend tarief. In 2013 was de inzet van het aantal
maatregelen in onze regio 850. Er is in 2015 dus een afname van zo’n 11% van het aantal
maatregelen. De verwachting is dat deze daling, die zich ook landelijk laat zien, in 2016 zal
doorzetten. Met name de inzet van de langdurige maatregelen wordt minder.
We zien verschuivingen binnen de inzet door de Gecertificeerde Instellingen. Er is meer inzet bij
William Schrikker Groep en Leger des Heils en minder bij JBG. Dit komt met name doordat de
Rechtbank gericht de maatregel op kan leggen bij een specifieke Gecertificeerde Instelling en dit
veelal zal doen aan de hand van het voorstel door de Raad voor de Kinderbescherming. De
verwachting is dat ook in 2016 dit verder gaat verschuiven. Wij zijn (ook in 2016) gehouden aan de
budgetgarantie zoals die door toenmalig Staatssecretaris Teeven is opgelegd voor
Jeugdbescherming Gelderland. Echter aan de hand van de ingezette zorg en de daarmee
samenhangende middelen is in overleg met Jeugdbescherming Gelderland een deel van de
onderbesteding ingezet bij Veilig Thuis.
Voorveld-producten Jeugdbescherming Gelderland (JBG)
Hierover rapporteren we in dit rapport geen financiële gegevens. Er is sprake van een lumpsum
financiering op basis van beschikbaarheid van functies. De insteek is om drangtrajecten ter
voorkoming van dwang in te zetten. Het heeft tijd nodig voordat deze wenselijke verschuiving ook
zichtbare effecten gaat opleveren.
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Een groot aantal cliënten ontvangt een drangtraject en er kan een nazorgtraject worden ingezet
wanneer de maatregel is afgelopen. Dit wordt door Jeugdbescherming Gelderland (JBG) en in
beperkte mate door de William Schikker Groep aangeboden.
JBG voert ook consultatie en advies uit en heeft een spoeddienst. Dit zijn beschikbaarheidsfuncties.
Behalve dat het beschikbaarheidsfuncties zijn is het ook belangrijk dat het voorveld en de verwijzers
gesteund en versterkt worden in kennis en kunde. Wij richten ons ook op een zo duurzaam
mogelijke inzet van de beschikbare kennis.
Blok C Budget (C1 regionaal en bovenregionaal en C2) en realisatie:
Regio

Budget

Realisatie

670

1.064

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal

6.107

6.873

13.643

13.493

Subtotaal C1
Jeugd C2
Subtotaal blok C

Verschil

-1.009
5.501

5.383

118

25.921

26.812

-891

We zien dat in Blok C1 regionaal en bovenregionaal (zorg met verblijf) dat er een overbesteding is
van €1 miljoen. De redenen zijn gegeven in het vorige hoofdstuk. Op het totale budget van €20,4
miljoen is dit een overbesteding van 5%. Door de bezuinigingen van het Rijk zijn we gestart op 1-12015 met een bezuiniging van 10% op pleegzorg, 15% op de regionale gezinshuis en
behandelgroepen en 20% op de bovenregionale zorg (t.o.v. het budget 2013). De overbesteding is
minder groot dan de bezuiniging. Dus per saldo hebben we bezuinigd.
De overbesteding zit met name op de bovenregionale zorg. De overbesteding zit vooral bij de
behandelgroepen van Pluryn. Wanneer we C1 regionaal en C1 overige regionale instellingen
(pleegzorg of gezinshuizen) samen bezien, zien we dat budget min of meer gelijk is aan de realisatie.
Toch zijn er meer plekken gerealiseerd. Hoe kan dat? Dit heeft te maken met o.a. tariefkortingen,
het realiseren van meer ‘goedkopere’ plekken (o.a. pleegzorg) en het feit dat er een afname is van
de dure plekken Jeugd-GGz. Tegelijkertijd is er een onderbesteding van de ambulante DBC’s van
Karakter binnen Blok C (gekoppeld aan verblijf).
De inzet van Blok C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering is lager dan de begroot. De subsidies
aan de partijen zijn verleend op basis van 92% t.o.v. peiljaar 2013. Er is dus een daling ten opzichte
van het peiljaar 2013 waar te nemen. Het is een gewenste ontwikkeling om minder maatregelen uit
te spreken. Echter dit kan van jaar tot jaar en van gemeente tot gemeente verschillen en hangt
nadrukkelijk af van de gerechtelijke uitspraken.
In de tabel hebben we de inzet van de preventieve producten van JBG niet opgenomen: consultatie
en advies, dranghulpverlening en spoedzorg. In totaal bedraagt deze inzet €1,3 miljoen. Ook hier
zien we een onderbesteding.
2.2.5 Landelijk transitie arrangement (LTA)
Aanbieders
40 landelijke aanbieders

Voorzieningen
Zeer specialistische jeugd en opvoedhulp, Jeugd-GGz en
Jeugd-LVG

Bedrag
1.748

Bedragen * € 1.000

Namens alle gemeenten heeft de VNG landelijke raamovereenkomsten gesloten met aanbieders van
jeugdhulp met een landelijke schaal en een specialistische functie. De vraag en aanbod voor
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schaarse en voornamelijk landelijk georganiseerde functies kan op deze manier zo effectief mogelijk
op elkaar aansluiten. De VNG heeft met deze geselecteerde groep zorgleveranciers prijsafspraken
gemaakt voor diverse soorten zorg, zoals gespecialiseerde opvang, gespecialiseerde Jeugd-LVG en
gespecialiseerde vormen van GGZ, zoals eetstoornissen, autisme, forensische psychiatrie en
transgenderproblematiek. Om deze zorg te kunnen financieren is 2,56% van het macrobudget
jeugdhulp gereserveerd in de begroting van de regiogemeenten. Voor de regio is dit in totaal een
bedrag van €1,7 miljoen.
Aan het einde van het jaar heeft de VNG een overzicht gestuurd met de kosten voor 2015. In
onderstaande tabel zijn de begroting en de realisatie van de landelijk ingekochte zorg voor 2015
tegen elkaar afgezet (inclusief de kosten van het onderhanden werk).
LTA
Beuningen
Druten
Berg en Dal
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Totaal

Begroot Realisatie Verschil
140
45
96
83
25
58
167
195
-28
84
163
-79
21
83
-61
1.029
1.153
-124
224
393
-170
1.748
2.057
-309

Bedragen * € 1.000

Voor de regio als totaal zien we een tekort van € 309.138,-. Per gemeente zien we zowel positieve
als negatieve resultaten. Dit komt doordat dit relatief dure trajecten zijn, die moeilijk te voorspellen
zijn. Een of slechts enkele cliënten méér in deze vormen van zorg heeft een groot effect op de
kosten. Zie voor de resultaten per gemeente paragraaf 2.3.
2.2.6 Persoonsgebonden budgetten (pgb)
Instelling
Voorzieningen
Aanbieders jeugdhulp
Alle vormen van jeugdhulp m.u.v. gedwongen kader

Bedrag
€ 6.756.142

Bedragen * € 1.000

We presenteren hieronder de begroting versus de realisatie 2015 van de pgb’s Jeugd voor de regio:
Jeugd
Begroot Realisatie Verschil
Beuningen
410
361
49
Druten
392
237
155
Berg en Dal
657
367
290
Heumen
418
412
5
Mook en Middelaar
183
115
67
Nijmegen
3.689
2.778
911
Wijchen
1.008
913
95
Totaal
6.756
5.183
1.573
Bedragen * € 1.000

In de Wmo en de Jeugdwet heeft de cliënt de keuzevrijheid tussen ondersteuning in natura en een
persoonsgebonden budget. Het pgb is een geldbedrag dat mensen krijgen om binnen bepaalde
regels ondersteuning en/of zorg zelf in te kopen en te organiseren.
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Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb tegen te gaan, is het trekkingsrecht
ingevoerd. Daarbij krijgen mensen het geld niet meer op de eigen rekening, maar krijgt de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) de opdracht om het pgb te beheren voor haar budgethouders. De SVB
verzorgt op basis van een zorgverleningsovereenkomst en declaraties de betalingen aan de
zorgverleners. Zowel de gemeente als de budgethouders ontvangen betalingsoverzichten.
De kosten voor pgb’s zijn in het afgelopen jaar minder geweest dan verwacht waardoor een positief
resultaat van € 1,6 miljoen ontstaat op de jeugdhulp.
Wat is de verklaring voor de afname? Wanneer cliënten een herindicatie krijgen kiezen ze vaker voor
zorg in natura dan voor pgb. Hiervoor zijn twee redenen:
1.
Zorgaanbieders die voorheen veelal met pgb werkten zijn nu Kleine Aanbieder geworden. Dit
veroorzaakt een verschuiving van minder kosten aan pgb naar hogere kosten voor Kleine
Aanbieders.
2.
De criteria om in aanmerking te komen voor een pgb zijn strenger geworden. Het sociaal
wijkteam toetst of cliënten in voldoende mate bekwaam zijn om een pgb te organiseren, cliënten
moeten een pgb plan opstellen en slechts bij uitzondering mag een mantelzorger optreden als
zorgverlener. Er zijn ook cijfers per gemeente: zie paragraaf 2.3.
2.2.7 Ingezette (verbeter)acties Jeugd in 2015
Blok B
De regiogemeenten heeft samen met de aanbieders een groot aantal maatregelen genomen in 2015
om de zorg te verbeteren. Dit is een aantal van de relevante maatregelen:
 Inzet van ambulante teams van de Combinatie, die zijn opgestart gedurende 2015. Zij
werken samen met de wijkteams en sociale teams. De samenwerking kent wisselende
successen en er was nog onvoldoende bekendheid;
 Karakter levert een praktijkondersteuner kinder- en jeugdpsychiatrie in Wijchen bij de
huisartsen als schakel tussen huisartsen/jeugdartsen en sociaal team. Deze levert consultatie
en advies aan onder meer de Combinatie-partijen. Wijchen heeft dit in samenwerking met
de provincie Gelderland en Karakter, bekostigd;
 De Combinatie gaat i.s.m. de gemeenten de uitwerking van het casemanagement een
verbeterslag geven in 2016;
 Inzet van professionals jeugd, afkomstig uit het voormalige Bureau Jeugdzorg, in de
wijkteams en sociale teams;
 Er is veel gedaan aan het bekend maken van de ingekochte zorg bij de gemeenten en de
verwijzers, o.a. via de website, STIP’s, wijkteams en sociale teams, maar ook via de
zorgmarkt;
 Om wachtlijsten zo veel mogelijk te beperken is overleg gevoerd tussen de betrokken JeugdGGz partijen, de J&O, de huisartsen en wijkteams om de verwijzingen zo goed en vlot
mogelijk te organiseren.
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Blok C1
De regiogemeenten heeft samen met de aanbieders een aantal maatregelen genomen in 2015 om
de zorg te verbeteren, de toeleiding te verbeteren en de groei van zorg met verblijf af te remmen:
 We zetten time out voorzieningen in (vier voorzieningen) om de urgente vraag naar bedden
op te kunnen vangen. De terugkeer naar huis na 28 dagen is speerpunt bij het inzetten van
deze variant.
 We maken afspraken met voogden dat zij altijd afstemmen met wijkteams en sociale teams
bij verwijzingen.
 We zetten het beschikbaarheidsschema zorg met verblijf in bij de verwijzers (voogden,
wijkteams en regieteams). Zij kunnen zien we er plek heeft. Zo benutten we beter de
beschikbare plekken.
 We zetten beheersmaatregelen in, onder andere een opnamestop, om overbesteding zoveel
als mogelijk tegen te gaan. Er zijn in 2015 twee opnamestops ingezet. Bij een opnamestop
dient er vooraf toestemming voor plaatsing te komen vanuit de regiogemeenten.
Opnamestops gelden niet voor crisisplaatsing en er is altijd de mogelijkheid om onder
omstandigheden een uitzondering te maken.
 We bespreken met de aanbieders uit zowel Blok C als de Combinatie om meer horizontaal af
te stemmen om een betere spreiding van cliënten te bewerkstelligen en lege plekken beter
te benutten.
 Met de pleegzorgaanbieders is een aanzet geleverd om te komen tot een plan om pleegzorg
in alle mogelijke vormen meer en beter in te kunnen zetten. Dit plan voor de pleegzorg
wordt in de eerste helft van 2016 verwacht.
Blok C2
 Het transformatieplan JBG is gereed en wordt geïmplementeerd;
 Er is veel inzet gedaan om de vrijwillige hulpverlening van JBG bekend te maken bij de
sociale wijkteams;
 Er is een gemeentelijke voorzitter van het Casus Overleg Bescherming aangesteld;
 Met de C2 aanbieders is gesproken om meer drang in te zetten en wat hiervoor nodig is;
 Met de WSG is gesproken over het meer en zichtbaarder aansluiten bij de vraag, specifiek
voor hun Jeugd LVG doelgroep, en meer aanwezig te zijn in de regio.

53

2.2.8 Conclusies
Positief resultaat
In totaal in de regio zien we een positief resultaat. Dit betekent dat er in het geheel van de jeugdhulp
onderbesteed is. De bezuiniging van het eerste jaar is hiermee gerealiseerd. Op Blok B Combinatie is
sprake van een overbesteding. Op de pgb’s is een forse onderbesteding. De realisatie van de Kleine
Aanbieders is gelijk aan het budget. Op Blok C zien we een overbesteding. Deze zit vooral op Blok C1
bovenregionaal.
Regio
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie
1.748
2.057

Sub tot. Verschil
-309

PGB B1 en B2

6.756

5.183

1.573

Kleine Aanbieders

6.880

6.900

-20

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Overbesteding Combinatie

4.862
11.919
16.781
0

5.819
11.295
17.114
-320

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

670
6.107
13.643
5.501
25.921

-333
320
-14

1.064
6.873
13.493
5.383
26.812

-891
0
339

Bedragen * € 1.000

Onderbesteding Blok B Ambulante hulp
Op Blok B Combinatie zien we in totaal een overbesteding. De overbesteding zit op B1 dagbesteding,
dagbehandeling en kortdurend verblijf. Het onderdeel vervoer is wel afgenomen. We zien een grote
onderbesteding op het product behandeling in de J&O en Jeugd-GGz. Uit gesprekken met
aanbieders en wijkteams wordt aangegeven dat dit te maken heeft met de start in de eerste helft
van het jaar. Er was sprake van lage instroom in de eerste helft van het jaar 2015. De oorzaak is
onderwerp van gesprek geweest. Er is sprake geweest van een trage opstart na de transitie op 1
januari 2015. Zowel aanbieders als gemeenten (wijkteams, sociale teams) hebben veel processen
opnieuw moeten inrichten en hebben zich tot elkaar moeten leren verhouden. Na de zomervakantie
is de instroom op gang gekomen en zien we een ‘normaler’ beeld in de verwijzingen. Bij het product
begeleiding zien we geen significatie toe- of afname.
In Blok B zien we bij de Kleine Aanbieders dat begroting en realisatie min of meer gelijk zijn. Binnen
de Kleine Aanbieders zien we bij het onderdeel dyslexie een relatief grote overbesteding.
Overbesteding Blok C1 Zorg met verblijf
In totaal is er een overbesteding van ongeveer 5% bij Blok C1 zorg met verblijf. Qua zorgsoort zien
we dit vooral in de Jeugd-LVG bij de gezinshuizen en de driemilieuvoorzieningen. Dit is met name te
verklaren door een hoge mate van afhankelijkheid van zorgcontinuïteit. De verblijfsduur van cliënten
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in de Jeugd-LVG is relatief lang. In de sector J&O zien we geen grote overbesteding. Ook hier geldt
dat de trage start begin 2015 een rol heeft gespeeld. De instroom is vanaf de zomervakantie op gang
gekomen en bereikte pas in het vierde kwartaal het ‘oude niveau’ van voor de transitie weer.
Onderbesteding is in Blok C1 vooral aan de orde bij Jeugdzorg Plus, vanwege het
woonplaatsbeginsel. Ook in het beschermd wonen en klinische opnames is sprake van een lichte
onderbesteding.
Per saldo is er op zorg met verblijf bezuinigd ten opzichte van 2013, omdat de overbesteding van 5%
minder groot is dan de bezuiniging van gemiddeld 15% op de diverse zorgvormen binnen de
verblijfszorg.
Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er in de periode 2013 - 2015 een lichte verschuiving
heeft opgetreden naar meer gezinsgerichte vormen van zorg (m.n. gezinshuizen en pleegzorg). Dit
sluit aan bij onze beleidsdoelen.
Afschalen van Blok C naar blok B zien we nog niet in de cijfers. Doorlooptijdverkorting, versnelling
van de uitstroom en het meer inzetten van ambulante hulp zien we nog niet terug in de cijfers. Dit is
onderwerp van gesprek met de aanbieders. We dienen ons vooral de vraag te stellen hoe we dit in
2016 en verder willen bewerkstelligen. Waar we het met de aanbieders over eens zijn, is dat het tijd
kost om de beleidsdoelen te bereiken.
Onderbesteding Blok C2 Jeugdbescherming
In Blok C2 is sprake van een onderbesteding: een afname van het aantal maatregelen voor
jeugdbescherming (OTS). Er zijn ten opzichte van 2013 ongeveer 11% minder OTS-en. Echter in
sommige gemeenten is het aantal OTS-trajecten wel hoger dan begroot. De reden hiervoor is niet
direct te duiden en heeft te maken met het aantal gerechtelijke uitspraken wat ten behoeve van
kinderen in een bepaalde regio is gedaan.
Effect voor 2016
We hebben in 2015 in de laatste weken van het derde kwartaal en het vierde kwartaal een toename
van de instroom gezien op vrijwel de gehele jeugdhulp, maar vooral in Blok C1. Dit heeft een aantal
redenen:
 De instroom in de eerste helft van het jaar 2015 is erg laag, vanwege de opstart van het
nieuwe stelsel. Aanbieders hebben moeten wennen aan de systematiek van de gemeente en
het werken met wijkteams in plaats van met Bureau Jeugdzorg.
 Gangbare seizoensinvloeden: zomervakantiedip en meer drukte in en na de herfst.
De verwachting is dat er voor 2016 over het gehele jaar meer zorginzet zal zijn dan het beeld in 2015
laat zien.
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2.3 Jeugdhulp cijfers per gemeente
In de volgende paragrafen staan de Jeugd cijfers uitgesplitst naar de gemeente. In het regionale deel
is al een toelichting gegeven op de cijfers over alle zorgvormen. Omdat we geen specifiekere duiding
van de cijfers op gemeenteniveau hebben, gaan we de algemene toelichting niet per gemeente
herhalen. In alle gevallen wordt de RTA budgetgarantie gerespecteerd. We duiden alleen gemeentespecifieke en opvallende zaken.
2.3.1 Berg en Dal
Berg en Dal
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie
167
195

Sub tot.

Verschil
-28

PGB B1 en B2

657

367

290

Kleine Aanbieders

921

732

189

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie

315
1.120
1.436

368
1.052
1.420
-150

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

64
969
971
431
2.435

15
150
165

45
1.210
1.325
644
3.224

-790
656
483

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Berg en Dal
 In Berg en Dal is er een overbesteding op het LTA. Er is dus meer specialistische landelijke
zorginzet dan geraamd.
 Er is in Berg en Dal, net als in de meeste regiogemeenten, een overschot op het pgb budget.
Dit overschot is relatief groot. Hiervoor is in paragraaf 2.3 een verklaring voor gegeven.
Blok B Combinatie Berg en Dal
 Op Blok B Combinatie zien we in Berg en Dal het volgende. Op Blok B2 zit een
onderbesteding en op B1 een overbesteding, maar in iets mindere mate. In Berg en Dal zit
de onderbesteding vooral bij B2 behandeling van Entrea en voor een, in vergelijking met de
andere gemeenten, relatief groot deel bij ProPersona. Op B1 zit in totaal een overbesteding
bij de Combinatie t.o.v. het budget. Bij alle functies B1 (dagbesteding en dagbehandeling,
kortdurend verblijf en vervoer) is er sprake van een onderbesteding.
 In Berg en Dal is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van €
1,44 miljoen. In 2015 is voor € 1,42 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is
van een onderbesteding van € 0,02 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,15 miljoen. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en

56

110% ten opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een onderbesteding van € 0,165 miljoen.
Blok B Kleine Aanbieders Berg en Dal
 Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een onderproductie. Dat is ook in Beuningen en
Mook en Middelaar het geval, maar in de rest van de regio niet.
 In Berg en Dal is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 731.794= € 585.436):
1. Marant
2. Regionaal Instituut Dyslexie
3. BOTS begeleiding BV
4. Meander
5. Rebis
6. Virenze
7. OG Helderingstichting
8. Parnassia Groep BV
9. De Orthopedagogenpraktijk
10. OPM Nijmegen
11. Raadthuys Psychologen
12. Boland & Van Broekhoven
Blok C Berg en Dal
Er is in Berg en Dal een overproductie op C1 bovenregionale zorg. Dit heeft vooral te maken met
enkele cliënten die in JeugdzorgPlus (OGHeldring) zitten.
Berg en Dal heeft een overproductie op C1 regionaal. In het derde kwartaal was er nog sprake van
een onderproductie. Dit betekent dat de instroom in het vierde kwartaal is toegenomen. Dit zit
vooral bij Pluryn, Karakter en in mindere mate bij Lindenhout.
Voor C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Berg en Dal een klein
overschot. Dit betekent dat er relatief veel van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt gemaakt
en dus weinig van ‘onbekende’ aanbieders.
Berg en Dal heeft een behoorlijk forse overproductie op C2 jeugdbescherming. In de regio is
gemiddeld sprake van onderproductie. Er is sprake van relatief veel lange OTS-en en daarnaast is er
in januari gestart met een relatief hoog aantal zorgcontinuïteit casussen, die door JBG meegenomen
zijn uit 2014.
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2.3.2 Beuningen
Beuningen
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie Sub tot. Verschil
140
45
96

PGB B1 en B2

410

361

49

Kleine Aanbieders

888

791

97

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie

376
881
1.257

460
859
1.319
-81

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

54
341
1.812
303
2.510

-62
81
18

11
486
1.348
252
2.098

412
-138
535

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Beuningen
 In Beuningen is er een onderbesteding op het LTA. Er is in Beuningen dus minder
specialistische landelijke zorginzet dan geraamd.
 Er is in Beuningen, net als in Nijmegen, een overschot op het pgb budget. Hiervoor is in
paragraaf 2.2.8 een verklaring voor gegeven.
Blok B Combinatie Beuningen
 Op Blok B Combinatie zien we in Beuningen het volgende. Op Blok B2 zit een
onderbesteding. Deze onderbesteding zit vooral bij behandeling van Entrea en voor een deel
bij ProPersona. Een kleine overbesteding zit bij Driestroom. Bij de functie (specialistische)
begeleiding (b2) is sprake van een kleine overbesteding in de Combinatie in Beuningen. In de
regio als totaal is de functie gelijk gebleven. Op B1 dagbesteding en dagbehandeling, vervoer
en kortdurend verblijf (B1) is sprake van een overbesteding.
 In Beuningen is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van €
1,26 miljoen. In 2015 is voor € 1,32 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is
van een overbesteding van € 0,62 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,81 miljoen. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en
110% ten opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een onderbesteding van € 0,18 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Beuningen
 Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een onderproductie. Dat is ook in Berg en Dal en
Mook en Middelaar het geval, maar in de rest van de regio niet.
 In Beuningen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 790.504 = € 632.403):
1. Marant
2. Parnassia Groep BV
3. Yes We Can Clinics
4. Psychologen Thujapark
5. Virenze
6. Rebis
7. Regionaal Instituut Dyslexie
8. Opdidakt BV
9. Aalsterveld Psychologen
10. Dyslexiecentrum Wijchen
11. Sentio, psychologen en orthopedagogenpraktijk
12. OG Helderingstichting
13. Logeerhuis Bijzonder / DeniseZorg
14. BOTS begeleiding BV
15. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
Blok C Beuningen
Er is in Beuningen sprake van een onderbesteding op Blok C in totaal. Een overproductie zit in
Beuningen alleen op de bovenregionale zorg, met name bij Pluryn.
Op Blok C1 regionaal zit een onderbesteding in totaal in Beuningen, maar er is wel sprake van een
redelijk forse overproductie bij Driestroom gezinshuizen. De onderbestedingen zitten bij Entrea,
Karakter en Iriszorg.
Voor C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Beuningen een klein
overschot. Dit betekent dat er relatief veel van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt
gemaakt.
Op C2 Jeugdbescherming is sprake van een kleine onderbesteding, conform het regionale beeld. Dit
zit met name bij Jeugdbescherming Gelderland.
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2.3.3 Druten
Druten
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie
83
25

Sub tot.

Verschil
58

PGB B1 en B2

392

237

155

Kleine Aanbieders

308

470

-162

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Overbesteding Combinatie

328
571
899

212
581
793
175

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

32
261
392
314
998

106
-175
-69

0
209
371
301
881

117
-55
44

Bedragen * € 1.000

LTA en PBG Druten
 In Druten is er een onderbesteding op het LTA. Er is dus minder specialistische landelijke
zorginzet dan geraamd.
 In Druten is er een onderbesteding van het pgb-budget, net zoals in de regio als geheel.
Blok B Combinatie Druten
 Op Blok B Combinatie zien we in Druten het volgende beeld. Op Blok B2 is sprake van een
overbesteding. In de meeste gemeenten is hier sprake van een onderbesteding. Maar niet in
Druten. In Druten zit de productie de bij behandeling en de specialistische Jeugd-GGz iets
boven de begroting. Het verschil is niet zo heel groot. De functie (specialistische) begeleiding
(B2) is nagenoeg gelijk aan de begroting. Op B1 zit een redelijk grote onderbesteding bij de
Combinatie. Bij de functie dagbesteding en dagbehandeling is sprake van een relatief grote
onderbesteding. Op kortdurend verblijf zit een kleine overbesteding en op vervoer zit
wederom een onderbesteding.
 In Druten is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 0,9
miljoen. In 2015 is voor € 0,79 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een onderbesteding van € 0,11 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,18 miljoen. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en
110% ten opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een geringe overbesteding van € 0,07
miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Druten
 Blok B Kleine Aanbieders laat een overproductie zien. Dat ligt in de lijn der verwachting,
omdat we bij voorbaat wisten dat we van het Rijk onvoldoende middelen zouden
ontvangen. Met name in de GGz, onderdeel dyslexie, zit in Druten de overproductie
(Opdidakt, BNT-consult en Marant).
 In Druten is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 470.099 = € 376.079):
1. Opdidakt BV
2. BNT-Consult
3. Compass GGZ en Scharwachter GGZ
4. Mw. A. Remmerde (Psychologenpraktijk Artz & partners
5. OG Helderingstichting
6. Marant
7. Oosterpoort
8. Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal
9. Meander
Blok C Druten
Druten heeft een onderbesteding op bovenregionale zorg. In Druten is minder zorg in
behandelgroepen op terrein ingezet dan begroot. Druten heeft één cliënt in JeugdzorgPlus, die aan
het eind van het derde kwartaal is ingestroomd.
Daarnaast is sprake van een kleine onderbesteding op regionale C1 zorg (gezinshuizen, pleegzorg,
fasehuizen). In Druten is relatief veel zorggebruik bij Karakter.
In Druten is geen gebruik gemaakt van C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige
aanbieders). Dit betekent dat er uitsluitend van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt
gemaakt en dus niet van ‘onbekende’ aanbieders.
De productie van C2 Jeugdbescherming loopt in lijn met de regio. Er is een lichte onderbesteding.
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2.3.4 Heumen
Heumen
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie Sub tot.
84
163

Verschil
-79

PGB B1 en B2

418

412

5

Kleine Aanbieders

407

407

-1

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Overbesteding Combinatie

127
474
602

184
408
592
91

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

31
78
567
214
891

10
-91
-81

0
172
557
180
909

-18
-31
-204

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Heumen
 In Heumen is er een relatief forse overbesteding op het LTA. Er is dus meer specialistische
landelijke zorg ingezet dan geraamd.
 In Heumen is de besteding van het pgb-budget nagenoeg gelijk aan de begroting.
Blok B Combinatie
 Op Blok B Combinatie zien we in Heumen het volgende. Op Blok B2 zit een onderbesteding
bij behandeling en in mindere mate bij specialistische Jeugd-GGz, respectievelijk bij Entrea
en ProPersona. Bij de functie (specialistische) begeleiding (B2) is ook sprake van een
onderbesteding bij de Combinatie. Op B1 zit een overbesteding bij de Combinatie t.o.v. het
budget.
 In Heumen is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 0,6
miljoen. In 2015 is voor € 0,59 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat sprake is van
een onderbesteding van € 0,01 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,09 miljoen. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en
110% ten opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een geringe overbesteding van € 0,08
miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Heumen
 Op Blok B Kleine Aanbieders is de realisatie gelijk aan de begroting. Ook in Heumen zijn dit
vooral vrijgevestigde psychologenpraktijken, maar bijvoorbeeld ook kortdurend verblijf
(logeren) van Leo Kanner Huis.
 In Heumen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 407.195 = € 325.756):
1. Marant
2. TVN
3. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
4. Yes We Can Clinics
5. BOTS begeleiding BV
6. Rebis
7. Regionaal Instituut Dyslexie
8. Virenze
9. Meander
10. Psychologenpraktijk TROMP
Blok C Heumen
Heumen heeft een relatief behoorlijke overbesteding op bovenregionale zorg. Dit heeft te maken
met casussen bij Pluryn, Entrea en één casus bij Lindenhout (Dushihuis).
Daarnaast is sprake van een overbesteding op regionale C1 zorg (gezinshuizen, pleegzorg,
fasehuizen). Net als in andere gemeenten was er in het derde kwartaal nog een onderbesteding. Dit
heeft vooral te maken met instroom in voorzieningen van Entrea en Karakter.
Van C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Heumen geen gebruik
gemaakt. Dit betekent dat er alleen van de gesubsidieerde aanbieders gebruik wordt gemaakt en
dus weinig van ‘onbekende’ aanbieders.
De productie van C2 Jeugdbescherming loopt in lijn met de regio. Er is een lichte onderbesteding.
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2.3.5 Mook en Middelaar
Mook en Middelaar
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie Sub tot.
21
83

Verschil
-61

PGB B1 en B2

183

115

67

Kleine Aanbieders

290

146

144

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Overbesteding Combinatie

5
34
39

55
137
191
-90

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

8
0
16
52
76

-153
90
-62

87
38
168
36
329

-253
249
83

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Mook en Middelaar
 Er is voor Mook en Middelaar een overbesteding op het LTA. Dit heeft met name te maken
met één plaatsing.
 Er is in Mook en Middelaar een overschot op het pgb budget, conform het regionale beeld.
 Op Blok B Combinatie zien we in Mook en Middelaar het volgende. Mook en Middelaar is de
enige gemeente in de regio waarbij sprake is van een overbesteding in totaal. Dit heeft te
maken met de verhouding tussen de Combinatie en de Kleine Aanbieders in relatie tot de
oplading van de begroting. Overbesteding is vooral aan de orde bij de instellingen die
behandeling leveren binnen B2, m.n. Pluryn. Net als in de rest van de regio is er
onderbesteding bij Entrea en ProPersona. Onderbesteding is ook aan de orde bij de functie
begeleiding (B2). Op B1 zit een overbesteding bij de Combinatie. Bij de functie dagbesteding
en dagbehandeling is er sprake van een overbesteding. Deze zit bij Pluryn. Bij kortdurend
verblijf zit een kleine onderbesteding.
 In Mook en Middelaar is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt
van € 0,04 miljoen. In 2015 is voor € 0,19 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat
sprake is van een overbesteding van € 0,15 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden
met de contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig
effect op het totaal van € 0,09 miljoen. Het betreft de contractafspraak die de 10% regeling
wordt genoemd: wanneer de realisatie tussen de 90% en 110% ten opzichte van het
afgesproken budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen verrekening plaats. Dit houdt in dat
er sprake is van een overbesteding van € 0,06 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Mook en Middelaar
 Op Blok B Kleine Aanbieders is sprake van een onderproductie. Dat is ook in Berg en Dal en
Beuningen het geval, maar in de rest van de regio niet. De Kleine Aanbieders in Mook en
Middelaar bestaan grotendeels uit kleine psychologenpraktijken. Er zitten weinig grote
Limburgse jeugd-aanbieders bij, zoals wellicht wel te verwachten viel (wel KoraalGroep).
 In Mook en Middelaar is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80%
van € 146.086 = € 116.869):
1. OPM Nijmegen
2. Rebis
3. BCO Onderwijsadvies B.V.
4. SZZ Samenwerkende zorgboeren
5. Koraal Groep
6. Regionaal Instituut Dyslexie
7. Stichting GGNet
8. Mutsaersstichting
9. Virenze
10. Psychotherapie Praktijk Malden
11. Psychologenpraktijk Maas en Niers
Blok C Mook en Middelaar
Op C1 bovenregionaal is er sprake van een overproductie. Er is één cliënt bij Pluryn.
Op C1 regionaal is er sprake van een forse overproductie in Mook. Zeker bij deze vormen van zorg
kunnen kleine aantallen tot grote verschuivingen in de realisatie leiden. Overproductie is te
verklaren door de zorginzet bij Karakter.
Mook heeft een overbesteding op het budget voor betalingsregelingen. Rubicon factureert
pleegzorgcliënten en daarnaast is er instroom van een gezinshuiszorgcliënt bij Dichterbij in het derde
kwartaal.
Op C2 is er sprake van een kleine onderbesteding, conform het regionale beeld. Dit zit met name bij
Jeugdbescherming Gelderland.
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2.3.6 Nijmegen
Nijmegen
Landelijk transitie arrangement Jeugd

Budget Realisatie
1.029
1.153

Sub tot.

Verschil
-124

PGB B1 en B2

3.689

2.778

911

Kleine Aanbieders

3.210

3.336

-126

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Onderbesteding Combinatie

3.215
7.214
10.429

3.512
6.575
10.087
-7

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

395
3.505
8.131
3.661
15.692

342
7
349

758
3.876
7.967
3.307
15.908

-216
-644
150

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Nijmegen
 Er is voor Nijmegen een overbesteding bij het LTA. Dit heeft met name te maken met
plaatsingen in het Leo Kannerhuis (autisme) en de Seyscentra (eetstoornissen).
 Er is in Nijmegen een overschot op het pgb budget.
Blok B Combinatie Nijmegen
 Op Blok B Combinatie zien we in Nijmegen het volgende. Op B2 zit een onderbesteding die
relatief fors is in vergelijking met de meeste andere regiogemeenten. In Nijmegen zit de
onderbesteding vooral bij behandeling van Entrea en voor een deel bij ProPersona. Dit
betekent dat de het gros van de onderbesteding zit op de behandeltrajecten en voor een
deel bij de specialistische Jeugd-GGz. Bij de functie (specialistische) begeleiding (B2) is er
sprake van een kleine onderbesteding in de Combinatie in Nijmegen. Bij B1 functie
dagbesteding, dagbehandeling en kortdurend verblijf is er sprake van een overbesteding.
 In Nijmegen is aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 10,4
miljoen. In 2015 is voor € 10,1 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat er sprake is
van een onderbesteding van € 0,34 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,07 miljoen. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en
110% ten opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een onderbesteding van € 0,35 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieder Nijmegen
 Bij blok B Kleine Aanbieders is er sprake van een overbesteding. Dat ligt in de lijn der
verwachting, omdat we bij voorbaat wisten dat we van het Rijk onvoldoende middelen
zouden ontvangen. Met name in de GGz, en ook in het onderdeel dyslexie daarbinnen,
hebben we in Nijmegen de bezuiniging niet volledig kunnen realiseren.
 In Nijmegen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 3.336.282= € 2.669.026):
1. Regionaal Instituut Dyslexie
2. Marant
3. Virenze
4. OPM Nijmegen
5. Kruip, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
6. BOTS begeleiding BV
7. Leger des Heils Gelderland
8. OG Helderingstichting
9. TVN
10. Tijhuis Psychologenpraktijk voor Kind en Jeugd
11. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
12. Humazorg
13. Bureau Beckers
14. Yes We Can Clinics
15. Rebis
16. Opdidakt BV
17. Parnassia Groep BV
18. Anne Hermans
19. Radboud Universiteit Nijmegen
20. Hoge&partners
21. VGG Zorg BV
Blok C Nijmegen
Er is voor Nijmegen een overbesteding op C1 bovenregionale zorg. Dit heeft te maken met cliënten
die in orthopedagogische behandelcentra (L)VG en driemilieuvoorzieningen J&O zitten. Zij zitten
hierin relatief lang. Hoofdzakelijk als gevolg van zorgcontinuïteit is deze overbesteding ontstaan.
Voor Nijmegen geldt m.n. een overproductie bij de terreinvoorzieningen van Entrea en Pluryn.
Voor de C1 gesubsidieerde regionale zorg is de realisatie en begroting min of meer gelijk aan elkaar.
Overproductie zitten hier m.n. bij Puryn en Entrea en voor een klein deel bij RIBW en Pluryn.
Onderproducties zitten bij m.n. Driestroom, IrisZorg en Karakter. Voor C1 overige aanbieders
(betalingsregelingen) hebben we een overbesteding.
In Nijmegen is er op C2 Jeugdbescherming een onderbesteding van 10% opzichte van de begroting.
Er worden in Nijmegen, net als gemiddeld in de rest van de regio, minder maatregelen uitgesproken.
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2.3.7 Wijchen
Wijchen
Landelijk transitie arrangement Jeugd
PGB B1 en B2

Budget Realisatie
224
393

Sub tot.

Verschil
-170

1.008

913

95

856

1.018

-161

Combinatie B1
Combinatie B2
Combinatie B1 en B2
Voorlopig effect contractafspraken Combinatie
Overbesteding Combinatie

496
1.624
2.120

1.028
1.684
2.712
-258

Jeugd C1 overige instellingen
Jeugd C1 boven regionaal
Jeugd C1 regionaal
Jeugd C2
Subtotaal blok C
Effect verevening op C
Totaal

86
954
1.754
526
3.319

Kleine Aanbieders

-591
258
-333

162
882
1.756
663
3.462

-143
-39
-752

Bedragen * € 1.000

LTA en PGB Wijchen
 Net als in Nijmegen, is er in Wijchen een overbesteding op het LTA. Deze is wel relatief fors.
Dit heeft met name te maken met plaatsingen in het Leo Kannerhuis (autisme) en de
Seyscentra (eetstoornissen).
 In Wijchen is de uitnutting van de pgb’s iets lager dan het budget.
Blok B Combinatie Wijchen
 Op Blok B Combinatie zien we in Wijchen het volgende. In Wijchen is er sprake van een
overbesteding bij B2 behandeling, maar die is relatief klein. Bij de functie (specialistische)
begeleiding (B2) is eveneens sprake van een overbesteding in de Combinatie in Wijchen. Op
Blok B1 zit een forse overbesteding bij de Combinatie t.o.v. het budget. Bij de functies
dagbesteding en dagbehandeling en kortdurend verblijf zit de overbesteding. De functie
vervoer kent een kleine onderbesteding.
 In Wijchen is er aan de Combinatie een voorschot beschikbaar gesteld en verstrekt van € 2,1
miljoen. In 2015 is voor € 2,7 miljoen aan zorg gerealiseerd. Dit houdt in dat er sprake is van
een overbesteding van € 0,59 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
contractafspraken met De Combinatie. De contractafspraken hebben een voorlopig effect op
het totaal van € 0,26 miljoen. Het betreft de contractafspraken die de 10% regeling en de
nulmeting (gecorrigeerde budgetten) worden genoemd: als de realisatie tussen de 90 en
110% ten opzichte van het gecorrigeerde budget (nulmeting) bedraagt vindt er geen
verrekening plaats. Dit houdt in dat er sprake is van een overbesteding van € 0,33 miljoen.
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Blok B Kleine Aanbieders Wijchen
 Blok B Kleine Aanbieders laat een overproductie zien. Dat ligt in de lijn der verwachting,
omdat we bij voorbaat wisten dat we van het Rijk onvoldoende middelen zouden
ontvangen. Met name in de GGz, en ook in het onderdeel dyslexie daarbinnen, zit in Wijchen
de overproductie.
 In Wijchen is 80% van de zorg geleverd voor de volgende Kleine Aanbieders (80% van
€ 1.017.774 = € 814.220):
1. Kruip, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
2. Dyslexiecentrum Wijchen
3. VGG Zorg BV
4. BOTS begeleiding BV
5. Opdidakt BV
6. Regionaal Instituut Dyslexie
7. Stichting Dr. Leo Kannerhuis
8. Compass GGZ en Scharwachter GGZ
9. Marant
10. Rebis
11. Yes We Can Clinics
12. Virenze
13. LeerSaam wijchen
Blok C Wijchen
Op Blok C bovenregionale zorg zien we een overbesteding bij Wijchen. In het derde kwartaal was dit
nog een onderbesteding. In het laatste kwartaal is de instroom toegenomen. Wijchen heeft geen
cliënten in de JeugdzorgPlus (OGHeldring), maar wel cliënten bij Entrea, Intermetzo en Pluryn.
Op C1 regionaal (gezinshuizen, pleegzorg, behandelgroepen in de wijk) zien we in Wijchen dat
realisatie en begroting min of meer gelijk zijn. Ook hier is sprake van een toename in het derde en
vierde kwartaal. De relatief grootste overproducties in Wijchen zitten bij Karakter (kliniek), Entrea en
Driestroom.
Voor C1 overige aanbieders (betalingsregelingen overige aanbieders) heeft Wijchen een
overbesteding.
Op C2 heeft Wijchen een overproductie van ongeveer 20%. Dat is een opmerkelijk gegeven. In de
regio is gemiddeld sprake van onderproductie van 11%. In Wijchen is er sprake van relatief veel OTSen langer dan een jaar en deze nemen ook langzaam toe gedurende de maanden. Er is daarnaast in
januari gestart met een relatief hoog aantal zorgcontinuïteit casussen, die door JBG meegenomen
zijn uit 2014. De overproductie zit verdeeld over de drie gecertificeerde aanbieders, maar die van
JBG is relatief groot vanwege de zorgcontinuïteit casussen. De aanleiding waardoor het aantal
maatregelen hoger is dan in de overige gemeenten, is vooralsnog niet goed te duiden. Dit hangt
immers af van het aantal besluiten van de rechtbank om deze trajecten in te zetten. We zijn hierover
in gesprek met de instellingen.
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2.4 Verevening Blok C
Voor de Blok C zorg hebben de gemeenten Nijmegen gemandateerd om de subsidies te verlenen.
Alle voorschotten van de regiogemeenten zijn door Nijmegen geïnd en verleend aan de aanbieders.
De methodiek voor de verevening die in de regio in het PFO is afgesproken is als volgt. De kosten
worden in de tabel per gemeente verantwoord en gaan ten laste van het budget van de individuele
gemeente. Er is voor gekozen om de voor- en nadelen te scheiden, waarbij eerst de voordelen
teruggegeven worden aan die gemeenten die minder zorg verbruikt hebben dan dat zij aan budget
ingebracht hebben. Vervolgens verdelen we de nadelen over alle gemeenten naar rato van de
inbreng van het budget.
Het voordeel van dit model is dat er een eenvoudige prikkel is ingebouwd om het zorgverbruik in
toom te houden en het geeft mogelijkheden om de risico’s te spreiden.
In onderstaande tabel is de verevening uitgewerkt voor de blokken C1 regionaal, C1 boven regionaal,
C1 betalingsregelingen overige aanbieders en C2 jeugdbescherming.
Budget
Beuningen
Druten
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen
Wijchen
Berg en Dal

2.510
998
891
76
15.692
3.319
2.435
25.921

Verevening Blok C
Realisatie
Resultaat Verdeling voordeel Verdeling nadeel

In %
9,7%
3,9%
3,4%
0,3%
60,5%
12,8%
9,4%
100%

2.098
881
914
329
16.084
3.462
3.224
26.993

412
117
-23
-253
-392
-143
-790
-1.072

412
117
530

-155
-62
-55
-5
-969
-205
-150
-1.601

Totaal

Effect verevening

257
56
-55
-5
-969
-205
-150
-1.072

-155
-62
-32
249
-578
-62
639
-

In de kolom Effect staat aangegeven wat het totale resultaat is per gemeente na de verevening:
budget in relatie tot realisatie minus het vereveningseffect. Dit bedrag correspondeert met het
bedrag in de gemeentetabel.
In de kolom Totaal is aangegeven welk bedrag elke gemeente gaat betalen aan de ‘regiopot’ (bij
Nijmegen) als gevolg van de verevening.
Nijmegen zal de nadeelbedragen innen van de regiogemeenten en zal een collegevoorstel opstellen
waarbij deze bedragen worden uitgekeerd aan de aanbieders met een overproductie en geïnd van
de aanbieders met een onderproductie. Dit doen we middels subsidievaststellingen. Deze
vaststellingen zijn conform minimale budgetgaranties RTA (Regionaal Transitie Arrangement) 2015.
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3. Regionaal beeld Beschermd wonen
3.1 Inleiding
Met de invoering van de Wmo 2015 is de gemeente Nijmegen als centrumgemeente
verantwoordelijk voor de voormalige AWBZ-functie beschermd wonen GGZ. Nijmegen is
centrumgemeente voor de gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten,
Geldermalsen, Gennep, Heumen, Lingewaal, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Neerrijnen,
Nijmegen, Tiel, West Maas & Waal en Wijchen en voert het beschermd wonen uit voor deze hele
regio.
Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening in de vorm van onderdak en begeleiding aan
personen met een ernstige psychiatrische aandoening die niet in staat zijn om zich zonder 24-uurs
toezicht en begeleiding op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Voor het merendeel gaat
het om cliënten die de intramurale zorg in natura (ongeveer 700 cliënten) krijgen of als Volledig
Pakket Thuis (VPT). Voor een kleiner deel gaat het om burgers die extramurale overbruggingszorg
ontvangen of de zorg zelf inkopen met een pgb (280 cliënten).
In deze rapportage zijn de gegevens ten aanzien van de zorg, de uitvoering en de bijbehorende
uitgaven over 2015 opgenomen. De uitgaven voor dit jaar betreffen voor het overgrote deel de
kosten van zorg voor bestaande cliënten waarvoor op grond van het overgangsrecht in 2015
dezelfde zorg als in 2014 wordt geleverd, zolang dit jaar de indicatie doorloopt. Voor mensen met
een indicatie voor beschermd wonen (ZZP GGZ-C) betekent het overgangsrecht dat indicaties voor
beschermd wonen vijf jaar geldig blijven, tot en met 31 december 2019. Alleen als de indicatie
eerder afloopt, geldt het overgangsrecht tot de einddatum van de indicatie.
Wanneer beschermd wonen is verstrekt via een pgb geldt voor dit pgb een overgangsrecht tot
maximaal 1 januari 2016. Dit betekent dat bij alle cliënten die onder dit overgangsrecht vallen voor
31 december 2015 de verzilveringsvorm pgb geherindiceerd moeten worden. De gemeente wil deze
herbeoordelingen zorgvuldig uitvoeren. Daarom heeft de gemeente besloten de herindicaties van
cliënten die gebruik maken van een pgb binnen beschermd wonen te verlengen tot minimaal 1 mei
2016.
In deze MARAP doen wij verslag van de in- en uitstroom uit beschermd wonen over 2015 in
paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 gaan we in op de contractering en geven we ons voorlopige beeld van
de uitnutting van de budgetten voor gecontracteerde zorg (zin) en het pgb. Op basis van deze
gegevens over aantallen cliënten en bestede middelen trekken wij in paragraaf 3.4 onze conclusies
over 2015.
Bronnen
Voor deze jaarrapportage hebben we ons gebaseerd op de verantwoordingsformulieren van de
aanbieders beschermd wonen en de nominatieve staten die zij hebben aangeleverd. Ook nemen we
de informatie mee die we hebben uit de kwartaalgesprekken met de zeven grootste aanbieders
beschermd wonen, de gegevens van het CAK over de eigen bijdragen en van de SVB voor het pgb.
Het beeld in deze MARAP is nadrukkelijk een voorlopig beeld, omdat we nog met een aantal
onzekerheden te maken hebben:
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De verantwoordingsformulieren van de aanbieders komen niet altijd overeen met de
nominatieve staten en de accountantsverklaringen zijn nog niet beschikbaar waardoor er
geen definitieve duidelijkheid is over de gerealiseerde zorg;
De SVB komt pas in juni met de afrekening over 2015.

3.2 Meldingen, wachtlijsten en uitstroom
3.2.1 Meldingen
Het college heeft de GGD aangewezen om het onderzoek (indicatiestelling) voor beschermd wonen
uit te voeren. Zij voeren de taak uit voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland. In
januari 2015 is de GGD gestart met de uitvoering van de taak Toegang beschermd wonen voor
mensen die een beroep doen op deze maatwerkvoorziening. Hier wordt bepaald of iemand in
aanmerking komt voor beschermd wonen.
Tabel 1: Aantal meldingen & afgegeven adviezen Beschermd wonen (peildatum 30 november 2015)
Totaal ontvangen meldingen
waarvan afgerond

370
289

waarvan advies BW

250

Nieuwe indicaties

110

Herindicaties

140

waarvan pgb-aanvraag
waarvan ZIN

73
177

Uit de bovenstaande tabellen constateren wij dat 250 van de 289 afgeronde meldingen hebben
geleid tot een positief advies ten aanzien van beschermd wonen, waarvan 110 nieuwe indicaties en
140 herindicaties. Van de 250 positieve adviezen zijn 73 indicaties afgegeven in pgb vorm en 177 in
zorg in natura. Het aantal meldingen lag het hoogst in de maanden juni, september en oktober 2015.
Dit heeft een aantal redenen:
 De instroom in de eerste helft van het jaar 2015 is lager dan de tweede helft van het jaar. Dit
vanwege de opstart van het nieuwe stelsel. Aanbieders en cliënten hebben moeten wennen
aan de systematiek van de gemeente en het nieuwe toegangspoort GGD in plaats van het
Zorgkantoor;
 Gangbare seizoensinvloeden: zomervakantie (studenten die zich aanmelden) en ook meer
drukte in en na de herfst.
Tabel 2: Totaal aantal geïndiceerde cliënten Beschermd wonen

Aantal geïndiceerde cliënten
Waarvan ZIN
Waarvan pgb

Aantal geïndiceerde cliënten Beschermd wonen
31-12-2015
31-12-2014
1175
1140
923
252
-
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Tabel 3: Zorgzwaartepakket van cliënten Beschermd wonen
Zorgzwaartepakket

Indicaties per ZZP

Percentage toe-/ afname
t.o.v. 1-1-2014

1-1-2014

1-1-2015

30-11-2015

+/-

ZZP 1
ZZP 2

20
130

10
85

8
53

-20%
-38%

ZZP 3

545

565

531

-6%

ZZP 4

230

260

314

+21%

ZZP 5

205

245

255

+4%

ZZP 6

10

10

12

+20%

Het overgrote deel van de cliënten heeft een GGZ-C 3 en 4. Wat opvalt in bovenstaande cijfers
beschermd wonen is de toename van het aantal mensen met een indicatie beschermd wonen.
Enerzijds een lichte groei van het aantal geïndiceerde cliënten maar anderzijds ook de
zorgverzwaring die in 2015 heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van 1-1-2014 zien we een stijging
van het aantal personen met een ZZP 4 en 5 en een daling van de lagere ZZP’s. Daarmee kunnen we
constateren dat de zorgzwaarte aan het toenemen is. Daarnaast valt de (lichte)groei van pgb op in
de regio.
Achterliggende oorzaak van de zorgverzwaring is waarschijnlijk de afbouw van de ZZP’s 1 en 28 in
beschermd wonen. Deze plaatsen worden ingevuld door mensen met een zwaardere zorgbehoefte.
De effecten doen zich in sterkere mate voor bij beschermd wonen inclusief dagbesteding ten
opzichte van de ZZP’s zonder dagbesteding. Een belangrijk reden voor de stijging lijkt de doorstroom
van GGZ-B indicaties naar GGZ-C, mogelijk versneld vanwege de afbouw van klinische
behandelplaatsen in de GGZ. Daarnaast kan een gedeelte van de groei toegeschreven worden aan
de instroom vanuit jeugdzorg en mogelijk ook vanuit forensische aanbieders. In al deze sectoren
wordt gewerkt aan verkorting van behandelduur en snellere doorstroom. Hierdoor neemt de druk
op het beschermd wonen GGZ toe.
In beginsel dachten wij dat de groei van de pgb’s veroorzaakt wordt doordat de afgesproken
budgetplafonds van de ZIN-aanbieders bereikt zijn en er lange wachtlijsten zijn bij ZIN-aanbieders.
Het is dan niet meer mogelijk om beschermd wonen te bieden als ZIN, maar wel in de vorm van een
pgb, wat voor cliënten aantrekkelijker maakt om eerder voor een pgb te kiezen. Uit de
verantwoordingen van de ZIN-aanbieders en de inventarisatie van de wachtlijsten is echter gebleken
dat dit niet het geval is. We constateren bij bijna de helft van de ZIN- aanbieders een
onderproductie. Daarnaast lijken het aantal actief wachtenden cliënten ook mee te vallen (zie
paragraaf 3.2.2).
Een gedeelte van de groei in pgb toe te schrijven aan de start/uitbreiding van een aantal
kleinschalige wooninitiatieven in de regio.

8

Vanaf 1 januari 2013 komen inwoners die aan profielen ZZP 1 en ZZP 2 voldoen niet meer in
aanmerking voor beschermd wonen. Voor cliënten die op 1 januari 2015 al een
indicatie ZZP 1 of ZZP 2 hadden, geldt maximaal nog een overgangsrecht van vijf jaar (t/m 31
december 2019).
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3.2.2 Wachtlijst
Al in het eerste kwartaal van 2015 bleek er bij de inventarisatie van het beschermde wonen in de
regio een wachtlijst te zijn bij de aanbieders voor verblijf met ondersteuning. Er is al jarenlang een
wachtlijst is voor GGZ beschermd wonen plekken, ook voor de decentralisatie. Dit zal ook in de
komende jaren het geval zijn.
Een van de speerpunten de komende jaren in de samenwerking tussen de gemeente en de
aanbieders beschermd wonen is het inzicht krijgen in en terugdringen van de wachtlijst voor
beschermd wonen. Aanbieders, GGD en gemeente willen vraag en aanbod ten aanzien van
beschermd wonen zo goed mogelijk afstemmen en wachtlijst zoveel mogelijk beperken.
In onderstaande tabel is de grootte van de wachtlijst weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op
een uitvraag onder de 7 grote beschermd wonen aanbieders.
Tabel 4: Aantal wachtenden cliënten Beschermd wonen (per 31-12-2015)
Aantal wachtenden cliënten Beschermd Wonen
2015
9
Actief wachtend
37
10
Wens wachtend
36
11
Slaap wachtend
22
Totaal
95

De wachtlijst voor beschermd wonen vergt nadere uitleg. Het aantal van 95 wachtenden is namelijk
gebaseerd op de gegevens van de aanbieders zelf. De verwachting is dat na verschillende
opschoonacties de wachtlijst daalt en dat we beter zicht en grip krijgen op de wachtlijst. Dit is
noodzakelijk om tot een aanpak van de wachtlijst over te gaan waarbij de focus ligt op de 37 actief
wachtenden.
Wanneer een cliënt niet direct kan instromen zal de zorg en ondersteuning die men op dat moment
krijgt zoveel mogelijk worden gecontinueerd. Indien dit onvoldoende (of niet langer beschikbaar is)
of uitbreiding van de ondersteuningsvraag urgent is, kan op basis van maatwerk overbruggingszorg
worden geboden vanuit beschermd wonen. Deze overbruggingszorg is meestal extramurale zorg,
maar kan ook Volledig Pakket Thuis (VPT) zijn: een ZZP zonder verblijfsaanbod.
Dat neemt niet weg dat wij in 2016 met de zorgaanbieders verder zullen overleggen welke
mogelijkheden er binnen het budgettair kader zijn om wachtlijsten en wachttijden te beperken.
Gezien de beperkte financiële middelen is een toename van meer intramurale plekken beschermd
wonen niet de te bewandelen weg voor het bestrijden van de wachtlijst. Eerder zal er gekeken
moeten worden naar toegang (en duur) beschermd wonen, een centrale wachtlijst, inzicht in
wachttijden (ontwikkelingen in) groepen cliënten op de wachtlijst en daarop inspelen, de
mogelijkheden voor VPT, en door uitstroommogelijkheden te bevorderen. Voor dat laatste geldt dat
er goede samenwerking nodig is tussen gemeente, zorgaanbieders en de woningbouwcorporaties.

9

Cliënten die wachten op zorg en voor wie de situatie zodanig urgent is dat het welzijn van de cliënt of diens
directe omgeving wordt bedreigd vanwege het gebrek aan passende zorg (wachtend buiten zijn/haar wil om);
10
Cliënt wil de geïndiceerde zorg alleen ontvangen van de zorgaanbieder van voorkeur en/of heeft een
voorkeur voor een bepaalde woonvorm of locatie.
11
Cliënt wil de geïndiceerde zorg nu nog niet ontvangen.
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3.2.3 Uitstroom
Om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek van de wachtlijst, is het tevens belangrijk te weten
hoeveel cliënten er jaarlijks uitstromen. De wachtlijst (aan de voorkant) is erg afhankelijk van de
uitstroommogelijkheden van cliënten (aan de achterkant). Voor het beschermd wonen valt deze
gemiddelde wachttijd niet te bepalen, omdat er nog weinig betrouwbare informatie is over de
uitstroom. Landelijk onderzoek over 2013 geeft echter aan dat 16% op jaarbasis uitstroomt. Dit
percentage is echter om meerdere redenen onbetrouwbaar:
 Ten eerst vielen in 2013 ook nog lichtere zorgzwaartepakketten onder het beschermd
wonen, waardoor de uitstroom waarschijnlijk hoger uitviel dan in de huidige situatie;
 Daarnaast is het waarschijnlijk dat een deel van de genoteerde uitstroom in feite
doorstroom is: een cliënt verlaat de keten niet, maar verhuist enkel van de ene voorziening
naar de andere.
Wij komen, onder voorbehoud, op basis van de cijfers van de backoffice uit op gemiddeld 11%
uitstroom in 2015.
Monitoren uitstroomcijfers
In de nabije toekomst moet het wel mogelijk worden om de uitstroom voor beschermd wonen goed
in beeld te brengen. Een belangrijke factor hierbij is dat aanbieders allemaal overgaan op
berichtenverkeer, dat het mogelijk maakt op individueel niveau trajecten te volgen.

3.3 Contracten Beschermd wonen 2015
3.3.1 Contractering 2015
Net als bij de andere decentralisaties geldt ook hier het uitgangspunt: het Rijksbudget is
werkbudget. Ten aanzien van beschermd wonen geldt daarbij dat sprake is van een regionaal budget
dat de gemeente Nijmegen als centrumgemeente ontvangt en besteedt.
In 2015 zijn er 27 aanbieders beschermd wonen gecontracteerd. Met deze aanbieders hebben we
budgetplafonds afgesproken. Contractueel houden deze budgetplafonds in dat de zorgaanbieder tot
aan het budgetplafond de geleverde zorg betaald krijgt tegen de gecontracteerde tarieven. In het
contract is tevens vastgelegd dat als er sprake is van onderproductie de gemeente gerechtigd is om
de niet geleverde zorg te verrekenen met de aanbieder. De meeste aanbieders hebben begin 2015
een jaarfactuur aan de gemeente gestuurd. De jaarfactuur was gebaseerd op het gecontracteerde
budgetplafond. De gemeente heeft vervolgens maandelijks 1/12 deel van het jaarbedrag naar de
desbetreffende aanbieders overgemaakt.
Afgelopen drie maanden hebben de zorgaanbieders de door hen geleverde zorg in 2015 via de
zogenoemde verantwoordingsformulieren ingediend bij de gemeente. Wij willen benadrukken dat
het hier nog om een voorlopige verantwoording gaat. De definitieve vaststelling van de geleverde
zorg in 2015 vindt plaats na ontvangst van de controleverklaringen van de accountant van de
zorgaanbieders.
In onderstaand tabel is een overzicht opgenomen van alle ZIN aanbieders waarmee wij in 2015 een
contract hebben afgesloten voor Wmo-beschermd wonen.
Tabel 5: Totaal aantal ZIN-aanbieders 2015
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ZIN aanbieders
1. Driestroom
2. Eleos
3. Humazorg
4. IrisZorg
5. JP van den Bent Stichting
6. Leger des Heils
7. Lelie Zorggroep
8. Malderburch
9. Moria
10. De Ontmoeting
11. Pantein
12. Pluryn
13. RIBW
14. Stichting Gasthuis St. Jan de Deo

15. Stichting Luciver
16. Stichting Zahet
17. Syndion Oost
18. STMR
19. Waalboog
20. Woonzorgnet
21. Yulius
22. Zorgcentra de Betuwe
23. Zorgcentra Huize Rosa
24. Zorggroep Maas en Waal
25. Zorglus
26. Zorgcentra Rivierenland Tiel
27. ZZG Zorggroep

Sectorvreemden
Een aanzienlijk deel van de cliënten beschermd wonen (ongeveer 35 cliënten) verblijft niet in een
GGZ instelling maar in de sector voor Verzorging en Verpleging (VV) of de sector Verstandelijk
Gehandicapten (VG). Deze cliënten zijn daar vanwege een mix van problematiek (GGZ in combinatie
met somatiek en/of verstandelijke beperking) goed op hun plek. Uitgangspunt 2015: alle cliënten
blijven waar mogelijk op hun verblijfsplek. De verdeling van de financiële middelen door het Rijk is
gebaseerd op het principe: indicatie is leidend en dus zijn deze cliënten meegerekend bij het budget
beschermd wonen.
3.3.2 Financieel beeld: gecontracteerde zorg in relatie tot gerealiseerde zorg
Intramurale zorg
In 2015 zijn er in totaal ruim 247.032 zorgdagen geleverd. Omgerekend naar cliënten betekent dit
dat er aan 677 cliënten intramurale zorg is geleverd (365 dagen = 1 cliënt). Vanwege in- en uitstroom
is het aantal unieke cliënten op jaarbasis uiteraard groter. Gecontracteerd was een aantal van
252.593 zorgdagen (692 cliënten). In 2015 zijn er derhalve 5.561 zorgdagen minder geleverd dan
gecontracteerd; dit is een afwijking van 2,2%. De afwijking in financiële zin bedraagt ruim € 213.000
(gecontracteerd € 38.137.000; gerealiseerd € 37.924.000).
Extramurale zorg
In 2015 zijn er in totaal ruim 28.883 zorgeenheden geleverd. Bij zorgeenheden kan het gaan om uren
(begeleiding, persoonlijke verzorging) en dagdelen (dagbesteding). Voor 2015 hebben we een aantal
van 32.965 zorgeenheden gecontracteerd. In 2015 zijn er derhalve 4.081 zorgeenheden minder
geleverd dan gecontracteerd; dit is een afwijking van 12,4%. De afwijking in financiële zin bedraagt
ruim € 402.000 (gecontracteerd € 1.220.000; gerealiseerd € 818.000).

Onderstaande grafieken geven een beeld van de gecontracteerde en geleverde intra- en extramurale
zorg in 2015 (aantallen en financieel).
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Gecontracteerde vs gerealiseerde zorg in aantallen
252.593

247.032

intramuraal incl. VPT
extramuraal

32.965

aantal contract 285.558

28.883

aantal realisatie 275.915

Gecontracteerde vs gerealiseerde zorg in Euro's
€ 38.137.000

€ 37.924.000

intramuraal incl. VPT
extramuraal

€ 1.220.000
contract totaal €39.357.000

€ 818.000
realisatie totaal €38.742.000

Wmo-Beschermd wonen heeft 2015 ‘afgesloten’ met een voordelig resultaat van ca. € 1,4 mln.
In onderstaande tabel zijn de ontvangsten (Rijksbudget en eigen bijdragen) en uitgaven (ZIN, pgb en
overige kosten) over het jaar 2015 weergegeven.
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Budget 2015 (bron: decembercirculaire 2015)
Centrumgemeente Nijmegen

€

Landelijk

€ 1.399

Percentage Nijmegen
Eigen bijdragen cliënten

45,7
3,27%

€

2,1

Budget beschermd wonen

€ 45,7

Eigen bijdrage

€ 2,1

Beschikbare middelen 2015

€ 47,9

Realisatie zorg in natura (ZIN)

€

38,1

Pgb

€

7,5

Uitvoeringskosten

€

0,8

Overige kosten

€

0,0

Totale uitgaven

€ 46,5

Resultaat 2015
Bedragen * € 1 mln

€ 1,4

Het budget beschermd wonen voor 2015 is door het Rijk in de loop van het jaar verlaagd van €48,3
miljoen naar €45,7 miljoen. Door deze bijstelling verdween elke budgettaire ruimte voor innovatie of
het oplossen van knelpunten. Bij deze herverdeling van het budget werden wij ook geconfronteerd
met een dreigende verlaging van ons budget voor 2016 en verder, aanvankelijk met bijna € 13
miljoen, later met €5,5 miljoen. Door intensief onderzoek om aan te tonen dat deze herziene
budgetverdeling niet klopte en lobby voor een correcte verdeling, hebben wij in nauwe
samenwerking met de zorgaanbieders zware bezuinigingen kunnen afwenden.
3.3.3 Pgb-Beschermd wonen
In 2015 hebben circa. 280 personen (budgethouders) een pgb-budget beschermd wonen ontvangen.
Het totaal aan berekende pgb-budgetten in 2015 bedroeg ca. € 9,5 mln. (bron: bestand backoffice
en bestand SVB). Mede op basis van een door de SVB afgegeven rekenmodule met peildatum 1
maart, hebben we berekend dat er een bedrag van € 7,5 mln. door de budgethouders beschermd
wonen wordt gedeclareerd. Dit betekent dat er op de genoemde peildatum een uitnutting van 79%
van het totale budget werd voorzien.
Ten opzichte van het begrote pgb bedrag van € 8 mln. is er een voorlopig resultaat behaald van € 0,5
mln. We spreken nog van een voorlopig resultaat omdat:
 De rekenmodule van de SVB is gebaseerd op een inschatting van de SVB; pgb budgethouders
kunnen nog declareren ten laste van het jaar 2015;
 Er vindt nog een bestandscontrole plaats door de SVB (controle tussen bestand gemeente en
bestand SVB);
De definitieve eindafrekening van de SVB wordt pas in juni verwacht.

3.3.4 Eigen bijdragen
Binnen het totaal aan eigen bijdragen is het nog niet mogelijk te zien wat er exact binnenkomt voor
beschermd wonen (totaalbedrag voor alle maatwerkvoorzieningen). Het CAK int de eigen bijdragen
Wmo. Beschermd wonen maakt onderdeel uit van Wmo, maar is niet apart zichtbaar in de door het
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CAK beschikbaar gestelde Wmo-monitor. Een deel van deze bijdrage (pgb deel) komt binnen bij de
regiogemeenten, als pgb-houders buiten Nijmegen wonen.
We ontvangen periodiek van het CAK (Servicedesk Relatiebeheer) een opgave van de afdrachten
Wmo en Wmo beschermd wonen aan de gemeente Nijmegen. Op basis van de verhouding Wmo
versus Wmo beschermd wonen hebben we de opgelegde eigen bijdragen aan beschermd wonen
cliënten berekend. Voor 2015 komen we uit op een bedrag van € 2.145.000 aan opgelegde eigen
bijdragen beschermd wonen. De verwachte opbrengt die het Rijk had berekend, is €2,8 miljoen. De
werkelijke opbrengst wijkt daar dus aanzienlijk van af.

3.4 Conclusies
Onderproductie onverwacht
Ook al gaat het nog om een voorlopig beeld, de realisatie is lager dan het beschikbaar budget en dit
is voor ons grotendeels onverwacht. Noch uit de monitoringsgegevens, noch uit de
kwartaalgesprekken of uit andere bronnen, hadden wij aanwijzingen dat de realisatie achter zou
blijven bij de contractering en begroting, eerder het omgekeerde. Tussen de aanbieders zijn er grote
verschillen, sommige aanbieder hebben overproductie geleverd, bijna de helft van de aanbieders
heeft onderproductie.
We verwachten dat de onderproductie deels astructureel is. Waar mogelijk sprake is van een
structureel effect gaan we in gesprek met de aanbieders. Meestal gaat het dan om aanbieders uit de
ouderenzorg die een beperkt aantal overgangscliënten met een GGZ C-indicatie hebben.
Budget niet optimaal ingezet
Onze bedoeling was om aan de hand van realisatiecijfers tussentijds bij te kunnen sturen om het
budget voor beschermd wonen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat is niet mogelijk gebleken met
de gegevens waarover wij beschikten. De monitoringsgegevens zijn daarvoor niet volledig en
betrouwbaar genoeg gebleken. Dit is bijzonder jammer, omdat er ook een wachtlijst is. Tussentijds
herschikken kan alleen als bij alle aanbieders en bij ons het berichtenverkeer goed werkt. We
hebben de aanbieders dan ook opnieuw aangespoord om het berichtenverkeer z.s.m. werkend te
krijgen.
De druk op Beschermd wonen lijkt toe te nemen
Het aantal personen met een indicatie is in 2015 licht toegenomen. Uit de CIZ-rapportages weten we
dat zich ook voor 2015 jaarlijks een stijging voordeed. Beleidskeuzes op andere terreinen, zoals de
afbouw van klinische behandelplaatsen en verkorting van de behandelduur in de forensische zorg,
lijken bij te dragen aan een groter druk op het beschermd wonen GGZ. Daarbovenop zien we dat
vooral de mensen met de lichtere ZZP’s uitstromen en dat daarvoor in de plaats mensen beschermd
gaan wonen die een zwaardere zorgbehoefte hebben. De kosten per persoon of per plaats nemen
daardoor toe, bij gelijkblijvend budget.
Wat we tot nu toe niet goed kunnen verklaren is de discrepantie tussen het stijgend aantal cliënten
en de achterblijvende uitgaven.
Pgb en eigen bijdragen blijven voorlopig nog onzeker
Voor het pgb en de eigen bijdragen hebben we te maken met ingewikkelde processen die via
landelijke uitvoeringsorganisaties lopen en die nog niet goed ingeregeld zijn. We kunnen daarom
nog geen conclusies verbinden aan de cijfers.
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Budgetdiscussie eiste veel aandacht op
2015 was een turbulent jaar waarin nog veel ingeregeld moest worden en dat bovendien
overschaduwd werd door langdurige onzekerheid over het budget voor 2016 en verder. Pas in
november werd het definitieve budget voor 2016 bekend en wisten we zeker dat ons budget t.o.v.
de meicirculaire 2014 niet zou dalen naar € 34,5 miljoen, maar in 2016 € 47,3 bedraagt. De
onzekerheid over het budget en de dreiging van een zware bezuiniging heeft een stempel gedrukt op
het contracteringsproces voor 2016. Bovendien is in 2015 enorm veel tijd en capaciteit besteed aan
het aantonen dat de budgetverdeling niet klopte en de lobby om hier landelijk gehoor voor te
vinden. Dit is ten koste gegaan van aandacht voor de inhoud en de transformatie.
Sturen op transformatie
Het budget groeit niet meer mee met het beroep op beschermd wonen en de zorgbehoefte van de
mensen die beschermd wonen nodig hebben. Daardoor is deze decentralisatie, die een
decentralisatie zonder bezuiniging zou zijn, toch wel degelijk een omslag van groei naar begrenzing.
Zonder verandering van de bestaande werkwijze in de hele sector is het niet mogelijk om de
verzwaring en de effecten van de afbouw GGZ behandelbedden e.d. op te vangen. Ook in het
beschermd wonen is een transformatie nodig: intramurale zorg behouden voor mensen met
behoefte aan intensieve zorg en de hoogste mate van bescherming en toezicht. Tussenvormen met
lichtere regimes en nieuwe arrangementen ontwikkelen voor wie kan en om de kloof tussen
beschermd wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding beter overbrugbaar te maken.
Dit is een lange termijnvraagstuk en voor de oplossing zijn veel partijen nodig: alle gemeenten in de
regio met hun lokale ondersteuningsaanbod, woningcorporaties, zorgverzekeraars, de aanbieders
beschermd wonen, GGZ-aanbieders e.a.
Aan deze transformatie gaan we werken. De komende jaren zal frictie helaas onvermijdelijk zijn
omdat er tijdig nodig is om nieuwe arrangementen te ontwikkelen, aan de grotere behoefte aan
woningen te voldoen, meer gekanteld te gaan werken in de sector, het lokale ondersteuningsaanbod
ook toe te snijden op mensen met ernstige psychische problematiek enz.
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Overzicht klassieke Wmo 2015
Hulp bij het huishouden
Uren huishoudelijke hulp per jaar
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Bijna 3.500 cliënten ontvingen in 2015 hulp bij het huishouden (zorg in natura). In totaal ging het om
467.448 uren hulp, onderverdeeld naar 355.153 uren HH1 (licht en zwaar huishoudelijk werk,
maaltijdvoorziening, wassen en strijken) en 112.295 uren HH2 (organisatie van het huishouden en
kindverzorging). Ongeveer 50% van de uren is geleverd door Vérian, ongeveer 25% door TSN en de
overige uren zijn geleverd door respectievelijk T-zorg, Dienstencentrum OBG en Zorgcentrum Huize
Rosa.
Uitgaven Huishoudelijke Hulp
Huishoudelijke hulp
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In totaal was voor de huishoudelijke hulp ongeveer € 10,5 miljoen begroot en is ongeveer € 9,5
miljoen uitgegeven, wat een positief resultaat oplevert van ruim € 1 miljoen. Op de
persoonsgebonden budgetten (PGB) is daarnaast ook een resultaat behaald van ongeveer € 0,7

miljoen. De PGB-budgetten worden sinds 1 januari 2015 uitgevoerd door de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). In november heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld voor de
inkoop van de Hulp bij het huishouden per 1 juni 2016. De aanbesteding is inmiddels afgerond en per
1 juni hebben we nieuwe contracten en werken we conform een nieuwe systematiek:
resultaatgericht ‘een schoon en leefbaar huis’.

Hulpmiddelen en rolstoelen
Rolstoelen
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In totaal zijn er in 2015 ruim 400 rolstoelen verstrekt. Voor de rolstoelen was een bedrag van ruim
€ 1 miljoen begroot. Het resultaat betreft ongeveer € 0,5 miljoen. Sinds 2014 hebben we een
contract met Medipoint. In 2016 evalueren we het contract met Medipoint. Ook zijn we in 2014
overgegaan van het kopen naar het huren van hulpmiddelen. Het financiële effect van deze wijziging
wordt heel duidelijk zichtbaar in 2015. De kosten van het huurbestand zullen echter weer langzaam
oplopen afhankelijk van het aantal herverstrekkingen in het lopende koopbestand.

Vervoersvoorzieningen
Vervoersvoorzieningen
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In 2015 ontvingen ongeveer 3.500 een vervoerskostenvergoeding op grond van de Wmo. Deze
vergoeding bestond uit een bedrag van € 400 forfaitair en een mogelijkheid om dit bedrag te
verhogen op declaratiebasis tot maximaal € 1.100 in totaal. In het najaar hebben we alle cliënten
uitgenodigd voor een herindicatiegesprek. In dat gesprek is gekeken naar de behoefte van de cliënt,
de eigen mogelijkheden, de mogelijkheid om met het aangepaste reguliere OV te reizen of dat een
kortingspas voor de regiotaxi nodig is. Naast de vergoeding zijn in 2015 ook scootmobiels, handbikes
en driewielfietsen verstrekt. De vervoerskostenvergoedingen hebben in totaal bijna € 1,5 miljoen
gekost. De overige vervoersvoorzieningen hebben in totaal ruim € 0,5 miljoen gekost. Het resultaat
over 2015 voor alle vervoer in totaal bedraagt bijna € 0,4 miljoen.
We hebben in 2015 samen met de regio Arnhem een aanbesteding voorbereid om te komen tot één
bovenregionale regiecentrale die alle typen doelgroepenvervoer op termijn gaat coördineren. Het
gaat dan om Regiotaxivervoer, Zorgtaxivervoer, vervoer van/naar dagbesteding, jeugdhulpvervoer,
leerlingenvervoer en eventueel ook Wlz-vervoer en Re-integratievervoer. Per 1 september 2016
dient de Regiecentrale operationeel te zijn en voor de regio Nijmegen starten we op die datum in
eerste instantie met het regiotaxivervoer.

Woningaanpassingen en woningvoorzieningen
Woning aanpassingen
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In 2015 zijn er 233 woningaanpassingen uitgevoerd. In totaal hebben de woningaanpassingen en de
woningvoorzieningen ongeveer € 1,3 miljoen gekost. Voor deze beide posten was een bedrag van
ongeveer € 2,1 miljoen begroot, wat neerkomt op een resultaat van ongeveer € 0,9 miljoen.
Op basis van de prioritering van wonen en zorg in het coalitieakkoord (extramuralisering, langer
zelfstandig thuis blijven wonen) verwachtten we een stijging van kosten voor woningaanpassingen.
Deze stijging heeft zich in nog 2015 niet voorgedaan.
Het totaalresultaat op de maatwerkvoorzieningen op grond van de klassieke Wmo komt daarmee
neer op een bedrag van bijna € 3,8 miljoen.

