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Vooraf 

Voorwoord 

Al onder het eerste kabinet Rutte zijn de gemeenten Weert en Nederweert gestart 
met de voorbereidende werkzaamheden om de decentralisatie van de AWBZ-
functies Begeleiding en Persoonlijke Verzorging naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) voor te bereiden. Na de val van het kabinet werd het 
‘Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning’ op 5 juni 
2012 door de leden van de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit is gebeurd 
in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de 
begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Gelet op het brede politieke draagvlak voor de hervorming van de langdurige zorg 
en de noodzaak om te komen tot kostenbesparende oplossingen, is het niet 
verrassend dat ook het kabinet Rutte II gaat voor de decentralisatie van AWBZ-
functies naar de Wmo. Daarbij kiest het kabinet ervoor om Begeleiding ook 
Persoonlijke Verzorging deel uit te laten maken van de decentralisatie. De 
ontwerpwet van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is recent 
gepubliceerd. Daarin houdt het Rijk onverminderd vast aan de invoeringsdatum van 
1-1-2015. De juridische en financiële randvoorwaarden voor de decentralisatie zijn 
echter nog niet bekend.  

Door de voorbereidingen in de afgelopen periode is ons duidelijk geworden hoe 
complex en arbeidsintensief dit decentralisatieproces wordt. Voor de uitvoering van 
alle acties in het actieprogramma 2014 (zie deel 2) is veel tijd nodig. De 
betrokkenheid en inbreng van de zorgaanbieders, maar ook van de 
zorgverzekeraars en het zorgkantoor is daarbij van belang. En niet op de laatste 
plaats willen we de cliënten – onze burgers – betrekken bij het vormgeven van 
deze taken op een voor de gemeente toch grotendeels onbekend terrein. 

Weert en Nederweert hebben ook nu weer de handen ineen geslagen om de 
verbreding van het Wmo-beleid samen vorm te geven. Dit hebben wij gedaan via 
een intensief en interactief traject met deelnemers uit het maatschappelijk 
middenveld, een consultatieronde onder zorgaanbieders en een ambtelijk 
voorbereidingstraject. Ook de gemeente Leudal is op vergelijkbare wijze aan de 
slag gegaan met de decentralisatie en heeft in haar kadernota Wmo (vastgesteld 
begin 2013) een overeenkomstig actieprogramma opgenomen. Medio 2013 hebben 
de drie gemeenten een gezamenlijke projectstructuur ingericht om zo de krachten 
te bundelen en gezamenlijk de voorbereidingen voor de decentralisatie te treffen.  

In de nieuwe Wmo zoals het kabinet die begin oktober 2013 heeft gepresenteerd is 
de functie Persoonlijke Verzorging ondergebracht bij het taakveld van de 
gemeenten. Daarom wordt in deze kadernota ook aan deze nieuwe taak aandacht 
besteed. 

De kadernota met activiteitenprogramma 2014 is het resultaat van een 
gemeenschappelijke inspanning. Het is hierbij dan ook gepast iedereen te danken 
die in de beleidsontwikkeling heeft meegedacht. 

Harry Coolen,      Maria Frenken, 

Wethouder Weert     Wethouder Nederweert 
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Samenvatting en leeswijzer 

Deze nota is opgebouwd uit twee delen en verschillende bijlagen. 

In het eerste deel van de nota wordt stapsgewijs een beleidskader uitgewerkt.  

Door de decentralisatie van Begeleiding en Persoonlijke Verzorging naar de Wmo 
krijgt de gemeente vanaf 2015 een verantwoordelijke en ook kostbare taak extra. 
De gemeente moet burgers met een behoefte aan begeleiding bij een beperking 
compenseren vanuit het wettelijk kader van de nieuwe Wmo zoals die wellicht op 1 
januari 2015 ingaat. Deze decentralisatie is niet de enige verandering in het sociale 
domein waarmee de gemeenten geconfronteerd worden. Het sociale 
zekerheidstelsel verandert door de invoering van de Participatiewet en de 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt ook per 1-1-2015 bij gemeenten 
ondergebracht. Deze nota presenteert vier scenario’s die kunnen worden gevolgd 
bij de decentralisatie van AWBZ-functies naar de Wmo en weegt deze ten opzichte 
van elkaar aan de hand van een aantal gezichtspunten. De weging resulteert in een 
voorkeursscenario met een daarbij passend tijdpad voor de invoering. 

Deel twee van de nota bevat de uitwerking van het in het eerste deel voorgestelde 
scenario waarbij gekoerst wordt op 1 januari 2015. Drie hoofdthema’s, 
‘toegangsbepaling’, ‘aanbod’ en ‘contractering’, worden beschreven vanuit het 
voorkeurscenario. Voor elk van deze thema’s wordt een richtinggevend 
beleidskader opgesteld en beschreven en een activiteitenprogramma met planning 
opgesteld. Dit programma omvat activiteiten in 2014. 

In deze nota is geen volwaardige financiële paragraaf opgenomen. Dit is niet 
mogelijk omdat er bij het uitbrengen van deze nota nog geen duidelijkheid is over 
de hoogte van de budgetten die naar de gemeenten worden overgedragen.  

Voor de vele (helaas onvermijdelijke) afkortingen in deze nota, wordt verwezen 
naar een afkortingenlijst die als bijlage is opgenomen. 

Verder zijn er nog vijf bijlagen opgenomen. De tweede bijlage bevat de drie 
handreikingen over veelbesproken onderwerpen die te maken hebben met de 
transitie1 van AWBZ-functies naar de Wmo. Deze onderwerpen zijn Toegang tot de 
Wmo, PGB en Vergoedingsregeling voor Begeleiding en Servicetaken in de Wmo. 
De handreikingen zijn bedoeld als contextgevende achtergrondinformatie bij de 
voorgestelde beleidskaders. 

De overige bijlagen verschaffen informatie over de kernmerken van de functie 
Begeleiding (bijlage 4) en het kader voor de Persoonlijke Verzorging (bijlage 5) en 
informatie over het afschaffen van de ZZP’s 1 tot en met 4 (bijlage 6). 

                                            

1
 Met transitie wordt een geleidelijke en natuurlijke overgang bedoeld. Transformatie voltrekt zich deels in het onbekende waarin 

afstand wordt genomen van ingesleten en comfortabele gewoontes en een nieuw begin wordt gemaakt. 
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Deel 1 - Kaders en keuzen 

1.1. Visie en doelstelling 

Inleiding 

De decentralisatie van het onderdeel Begeleiding en Persoonlijke Verzorging vanuit 
de AWBZ naar de Wmo, maakt zoals eerder gesteld deel uit van andere 
decentralisatieprocessen die het Rijk voor ogen heeft. Dit betreffen de overgang 
van de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg en de toeleiding naar werk. Bij deze 
decentralisatie van de Rijkstaken naar gemeenten wordt ook nog een forse 
bezuiniging toegepast op de financiële middelen. Dit betekent dat de regelingen 
zoals die nu in de AWBZ gelden niet onverkort overgenomen kunnen worden. We 
moeten nadenken hoe de uitvoering op een andere wijze plaats kan vinden en hoe 
dat goedkoper kan. Voor het bieden van de noodzakelijke ondersteuning zullen we 
nieuwe arrangementen en nieuwe vormen van samenwerking moeten 
ontwikkelen. Hiervoor is het essentieel om binnen de drie decentralisatietaken 
samen te werken, gezamenlijk op te trekken en verbindingen te leggen. 
De uitgangspunten en doelstellingen in deze kadernota sluiten aan bij de door de 
gemeenteraad van Weert in september 2011 vastgestelde notitie “Op zoek naar de 
kracht van de burger”. Tevens passen die doelstellingen binnen de door de 
gemeenteraad van Nederweert op 8 oktober 2013 vastgestelde notitie “Eigen 
kracht en samen doen”, waarin de boodschap van het veranderde 
maatschappijbeeld van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappelijk wordt 
verwoord. Deze uitgangspuntennotitie wordt – in aangepaste vorm – onder de 
noemer “Naar een samenhangend beleid in het sociale domein in Midden-Limburg 
West” in de gemeenten Leudal en Weert aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

 

Uitbreiding verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid van de gemeenten voor burgers met een beperking wordt 
op 1 januari 2015 verder uitgebreid. Vanaf dat moment kan Extramurale 
Begeleiding, Vervoer en Kortdurend verblijf (verder aangeduid met: functie 
Begeleiding) en mogelijk ook het onderdeel Persoonlijke Verzorging, onderdeel 
uitmaken van de Wmo. Het gaat dan in tegenstelling tot de AWBZ niet langer om 
een wettelijke aanspraak op begeleiding en/of verzorging maar om een 
gemeentelijke plicht om burgers met beperkingen te ondersteunen in de vorm van 
te behalen resultaten (de compensatieplicht zoals nu in de Wmo is opgenomen gaat 
wellicht in de nieuwe Wmo per 1-1-2015 vervallen).  
Behalve de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ wordt ook het 
sociale zekerheidsstelsel herzien en wordt de gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg. Bij deze drie transities gaat het deels om dezelfde of overlappende 
doelgroepen en ook zijn er duidelijke raakvlakken tussen de verschillende 
activiteiten die in de drie transities moeten worden uitgevoerd. Het bestuurlijke 
overleg onder de naam Regiegroep Sociaal Domein Midden-Limburg West houdt 
deze ontwikkelingen in Leudal, Nederweert en Weert nauwlettend in de gaten. Dit 
gebeurt om snel te kunnen anticiperen op zowel kansen (voor burgers met 
beperkingen) als bedreigingen (zoals ongewenste stapelingseffecten). 
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Uitgangspunten voor beleid 

De gemeenten Weert en Nederweert (hierna te noemen: de gemeenten) gaan in 
hun beleid uit van de participerende burger die in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn problemen. Er moet dus een transitie 
plaatsvinden waarin te behalen resultaten centraal staan en iedereen naar 
vermogen bijdraagt. Het verleggen van verantwoordelijkheden van rijk naar 
gemeenten sluit aan op maatschappelijke trends die een regie dicht bij de burger 
veronderstellen. Het gaat om volgende maatschappelijke bewegingen:  
• Van zorgaanspraken naar compenseren; 
• Van institutionele zorg naar sociale zorg; 
• Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving; 
• Vermaatschappelijking van de zorg. 

Deze bewegingen worden verder toegelicht in paragraaf 1.2. 

De gemeenten hebben voor hun beleid de volgende ijkpunten vastgesteld: 
• De mens dient centraal te staan en heeft recht op maatwerk dat aansluit op 

zijn/haar mogelijkheden en beperkingen; 
• Participeren is de regel waarmee wordt bedoeld dat iedere burger een 

maatschappelijke bijdrage levert; 
• Oplossingen vragen om een integrale benadering zowel binnen de Wmo als ook 

in samenhang met andere domeinen zoals de AWBZ, Zvw, sociale zekerheid, 
onderwijs en jeugdzorg. Voorzieningen worden zo dicht mogelijk bij de burger 
georganiseerd en geboden en vooral ook geïntegreerd; 

• Oplossingen moeten duurzaam en consistent zijn zodat burgers er met een veilig 
en gerust gevoel gebruik van kunnen maken. 

Vastgestelde uitgangspunten voor de transitie van Begeleiding 

Bij de transitie van de functie Begeleiding worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• Vooralsnog handhaven de gemeenten de op gedragsverandering gerichte 

individuele begeleiding door professionals zoals die nu onderdeel is van de 
AWBZ; 

• Vooralsnog handhaven de gemeenten de professionele ondersteunende 
begeleiding voor burgers met ernstige psychogeriatrische- en/of psychiatrische 
en/of ernstige verstandelijke beperkingen; 

• De indicatiestelling en begeleiding in het kader van de jeugdzorg wordt 
ondergebracht in het gemeentelijk jeugdzorgdomein; 

• De vaststelling van de begeleidingsbehoefte bij palliatief terminale zorg volgt de 
indicatiestelling AWBZ waarbij samenspraak met betrokken partijen wezenlijk is. 

Deze vier punten gaan we voorlopig niet veranderen. 

• Zorg en welzijn moeten zo dicht mogelijk bij de woon- en leefwereld van de 
burger beschikbaar zijn; 

• Sectoroverstijgende samenwerking is noodzakelijk voor het ontwikkelen van 
integrale arrangementen; 

• De invoering van Welzijn Nieuwe Stijl is wezenlijk om de brug te slaan tussen 
welzijn en zorg; 
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• Het koppelen van de beschikbare cliëntinformatie is in het belang van de cliënt 
en maakt een integrale aanpak mogelijk; 

• Burgers worden in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van 
oplossingen voor hun beperkingen en worden daarbij door de gemeente en haar 
partners ondersteund; 

• De financiering van welzijn en zorg vraagt om een systeem waarin 
dienstverlening aan burgers en ondersteuning van burgerparticipatie goed op 
elkaar zijn afgestemd; 

• De gemeente moet burgers die daar zelf of met behulp van hun netwerk niet in 
slagen, ondersteunen en doet dit bij voorkeur vanuit integrale arrangementen; 

• Het afstemmen van welzijn en zorg vragen om maatwerk en biedt 
mogelijkheden voor de ondersteuning en inzet van vrijwilligers en lager en hoger 
opgeleide medewerkers. 

De gemeenten staan voor een majeure transitie waarin bestuur, burgers (met en 
zonder beperkingen) instellingen en organisaties, ieder vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid, gezamenlijk aan zet zijn. De gemeenten Weert en 
Nederweert gaan voor een cultuur van verantwoorde zuinigheid en 
gemeenschappelijkheid. Dit geldt voor de gemeenten zelf, voor de te contracteren 
c.q. te subsidiëren instellingen maar ook voor de burgers.  
 
Rijksbeleid met betrekking tot langdurige zorg 

In april 2013 presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor de 
hervorming van de langdurige zorg na uitvoerig overleg met ‘het veld’ en 
cliëntvertegenwoordigers gesproken te hebben. Deze plannen zijn de uitwerking 
van het regeerakkoord van kabinet Rutte II. Voor gemeenten betekenen de 
plannen met ingang van 1 januari 2015 het volgende: 
1. Bredere ondersteuning in de Wmo. 
• Gemeenten worden verantwoordelijk voor verzorging, begeleiding en 

participatie; 
• De over te hevelen AWBZ-budgetten voor Persoonlijke Verzorging en 

Begeleiding worden met 25% gekort; 
• Het budget voor Huishoudelijk Hulp wordt met 40% gekort; 
• Er komt een recht op een persoonsgebonden budget (pgb), onder stringente 

voorwaarden; 
• Voor mensen die hulp nodig hebben bij het regelen van zorg, is 

cliëntondersteuning mogelijk. De middelen daarvoor (voor MEE-organisaties) 
worden overgeheveld van de AWBZ naar de gemeenten. 

2. Meer mensen blijven met ondersteuning en zorg thuis wonen. 
• De aanspraak op zorgzwaartepakket (ZZP) 3 voor Verpleging & Verzorging 

(V&V) (ouderenzorg) verdwijnt geheel uit de AWBZ (in 2014), de aanspraak op 
ZZP 4 gedeeltelijk (50%); 

• De aanspraak op ZZP 3 voor verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) verdwijnt 
voor 50% uit de AWBZ; 

• In 2016 worden ook de aanspraken ZZP 1 tot en met 3 voor lichamelijk 
gehandicaptenzorg (LG) en ZZP 1 voor zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) uit de 
AWBZ geschrapt; 
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• Mensen die niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een instelling zijn 
thuis aangewezen op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en kunnen een 
beroep doen op de aanspraak thuisverpleging (verpleging gecombineerd met 
verzorging) uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

3. Het bieden van een financieel vangnet. 
• Er komt vanaf 2014 een maatwerkvoorziening voor inkomenssteun. Via Wmo- 

voorzieningen of bijzondere bijstand kunnen gemeenten mensen met een 
minimuminkomen financieel ondersteunen. Hiermee verdwijnen de huidige, 
landelijke regelingen voor inkomenssteun. 

De voorgestelde maatregelen krijgen hun beslag in een gewijzigde Wmo. De 
behandeling daarvan kan nog tot wijzigingen in het bovenstaande leiden. Het 
geplande tijdpad betekent dat er minder dan een jaar tijd beschikbaar is tussen de 
vaststelling en de invoering van de wet. Het Rijk en de VNG hebben onlangs een 
financieel onderhandelingsakkoord bereikt op macroniveau. De verdeling van 
middelen over de gemeenten is nog niet opgenomen in de septembercirculaire 
2013 maar is aangekondigd voor oktober 2013. 

Vooralsnog moeten we er vanuit gaan dat het uitgestippelde Rijksbeleid ten aanzien 
van de zorgafspraken het volgende voor de gemeenten betekent: 

Voor 2014: 
• Extramurale dagbesteding blijft beschikbaar, net als de extramurale 

Persoonlijke Verzorging vanuit de AWBZ;  
• Huishoudelijke Hulp (vanuit de Wmo) blijft ook voor nieuwe cliënten 

beschikbaar.  

Voor 2015: 
• De functie Begeleiding en Persoonlijke Verzorging worden overgeheveld naar de 

Wmo2; 
• De per 1 januari 2013 ingezette veranderingen ten aanzien van de ZZP 1 t/m4 

worden geleidelijk en gedifferentieerd naar sectoren afgerond. 

In de Bijlagen is in een aantal paragrafen meer achtergrondinformatie gegeven 
over de functie Persoonlijke Verzorging en de gevolgen van het afschaffen van de 
ZZP’s3 1 tot en met 4. 

 

 

                                            

  

3 Zorgzwaartepakketten (ZZP) beschrijven welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet 
zelfstandig kan wonen. Zoals langdurig zieken of gehandicapten. Het zorgzwaartepakket bepaalt ook 
hoeveel geld de instelling krijgt voor de zorg aan de cliënt. 
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1.2. Maatschappelijke trends in de wereld van zorg en welzijn 

Financieel kader 

De kosten van de AWBZ zijn in 2010 opgelopen tot 23,5 miljard euro. Dit is 9,6% 
van de Rijksbegroting. Het aantal ouderen in Nederland neemt tot 2040 fors toe en 
het aantal jongeren neemt af. Ouderen worden steeds ouder maar dat gaat wel 
gepaard met toenemende beperkingen. De uitvoering van de AWBZ op basis van de 
huidige zorgaanspraken is nu en zeker voor de toekomst niet betaalbaar. 
De AWBZ was oorspronkelijk bedoeld om te voorzien in onverzekerbare risico’s. 
Tijdens de jaren van hoogconjunctuur zijn er echter steeds meer aanspraken onder 
de AWBZ gebracht. In 2002 werd daar nog de functie Begeleiding aan toegevoegd. 
Alleen al de kosten van de functie Begeleiding zijn in de voorbije jaren gestegen tot 
220 miljoen euro. De AWBZ is van vangnet uitgegroeid tot een algemene 
voorziening. Burgers leggen er een claim op ongeacht hun eigen mogelijkheden. De 
AWBZ is dan ook uit zijn voegen gegroeid en het Rijk zoekt naar oplossingen om de 
zorg betaalbaar te houden. 

Van aanspraken naar compenseren (ondersteunen) 

De AWBZ-aanspraken worden weer teruggebracht naar onverzekerbare risico’s. 
Mogelijk verdwijnt de AWBZ op termijn volledig en kunnen burgers ofwel een 
beroep doen op hun zorgverzekering ofwel de Wmo. De taken die naar de 
gemeenten worden overgeheveld, komen in het kader van de Wmo niet terug als 
een aanspraak (recht) maar vooralsnog in de vorm van een compensatieplicht4. De 
wijze waarop een gemeente burgers die beperkingen ervaren kan ondersteunen is 
afhankelijk van het beleid en het aanbod dat de gemeente voor haar burgers 
ontwikkelt. In het beleid leggen de gemeenten vast waarvoor iedere burger in 
principe zelf verantwoordelijk is en welke algemene en algemeen gebruikelijke 
voorzieningen voorliggend zijn op individuele en collectieve voorzieningen. 

Van institutionele zorg naar sociale zorg 

Institutionele zorg is het aanbod van gespecialiseerde vormen van jeugdzorg, 
gezondheidszorg, verpleging, verzorging en begeleiding voor mensen met 
beperkingen. Men wordt geïndiceerd en toegelaten op grond van objectiverende en 
procedurele filters die de aard en de omvang van de ziekte of beperking in kaart 
brengen. De cliënt wordt afhankelijk van de professionele zorgverlener en hij wordt 
geacht mee te werken aan het zorgplan dat op grond van de indicatie is opgesteld. 
Sociale zorg is de lokaal georganiseerde welzijnszorg, aangeboden door 
zorgverleners, sociale professionals en vrijwilligers in de context van het eigen 
sociale systeem. Het betreft de eigen leefwereld van de cliënt: dus de thuissituatie, 
de eigen woonomgeving en het eigen sociale netwerk waarin mensen elkaar 
opzoeken rond gemeenschappelijke doelen en interesses. Binnen de sociale zorg 
krijgen mensen (met of zonder indicatie) zorg, ondersteuning en/of aandacht. Het 
doel hiervan is het vergroten van hun individuele competenties en 
participatiemogelijkheden en het benutten van beschermende en versterkende 

                                            

4 In de nieuwe ontwerp-wet Wmo 2015 is geen sprake meer van een compensatieplicht maar 
van het leveren van een maatwerkvoorziening. 
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factoren in het omringende sociale systeem. Met de transitie van institutionele zorg 
naar sociale zorg wordt de aandacht van de formele en informele zorg verlegd naar  
de woonkern of de gemeente (zorg dicht bij de burger). 

 

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 

In de verzorgingstaat ligt de nadruk op het overnemen van taken waarmee burgers 
met beperkingen problemen ervaren. De totale verzorging in instituten, ongeacht 
de eigen mogelijkheden, is daarvan een voorbeeld. Met de invoering van 
zorgzwaarte pakketten heeft het Rijk een eerste aanzet gegeven tot individueel 
maatwerk. De ontwikkelingen nu gaan echter veel verder. Veel burgers met 
beperkingen kunnen op basis van gerichte ondersteuning en begeleiding veel meer 
zelf doen. Ook kunnen zij, ondanks een bepaalde beperking, maatschappelijk actief 
en dus productief zijn. Het gaat om de balans in het systeem van ‘nemen en 
geven’. 
Met de participatiesamenleving wordt de bal dus terug gelegd bij de burger. 
Iedereen die er toe in staat is, levert zijn aandeel ook al is dat gedeeltelijk en/of 
met een lagere productie: iedereen wordt geacht zich langer en actiever in te 
zetten in betaald of onbetaald werk.  

Vermaatschappelijking van de zorg (ontzorgen) 

Met het  streven naar participatie wordt de ontwenning van de verzorgingsstaat 
onderstreept. Iedereen krijgt een zo zelfstandig mogelijke plek in een gewone 
leefomgeving waar participatie afhankelijk van individuele mogelijkheden kan 
worden ondersteund en gefaciliteerd. Dit geldt dus ook voor burgers met 
lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperkingen. Zorg aan huis in plaats 
van opname in een instituut is veelal mogelijk wanneer dat gepaard gaat met 
bijvoorbeeld diensten als maaltijdservice, alarmering, signalering, klussendiensten, 
vervoer en ontmoetingsmogelijkheden (opvang) om de hoek. Integrale wijkzorg is 
het antwoord op het scheiden van wonen en zorg, extramuralisering van de zorg en 
het ontwikkelen van woonzorgzones. In plaats van opname kan men ondermeer 
met behulp van nieuwe technologieën ook ziekenhuiszorg aan huis ontvangen. 
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1.3. Samenhang in transities 

De decentralisatie van Begeleiding en Persoonlijke Verzorging naar de Wmo staat 
niet op zichzelf. Gemeenten worden geconfronteerd met drie verschillende transitie-
opgaven. Het overdragen van substantiële taken en verantwoordelijkheden van de 
rijksoverheid aan lagere overheden vormt hiervoor de aanleiding. Deze overdracht 
versterkt voor gemeenten het dienstverlenende profiel. Deze transities worden ook 
wel de transities op het ‘sociale domein’ genoemd. 

Sociale zekerheid 

De Wet werken naar vermogen (WWnV) zou aanvankelijk per 1 januari 2013 
worden ingevoerd. Als gevolg van de val van het kabinet Rutte I en het 
controversieel verklaren van het wetsvoorstel heeft een heroverweging 
plaatsgevonden van het oorspronkelijke wetsvoorstel WWnV. Deze heroverweging 
heeft geresulteerd in een nieuwe concept-Participatiewet. Uitgangspunt van deze 
wet is om bestaande regelingen voor mensen met arbeidsvermogen (WWb, WSW 
en Wajong) die zijn aangewezen op ondersteuning op te nemen in één regeling. 

De nieuwe concept-Participatiewet is nadien onderwerp geweest van 
onderhandelingen met de sociale partners, hetgeen heeft geresulteerd in een 
Sociaal Akkoord5: 

• Werkgevers stellen zich garant voor extra banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon (WML) kunnen 
verdienen. Deze garantstelling geldt ook voor mensen met een 
arbeidsbeperking die minimaal het WML kunnen verdienen door gebruik te 
maken van een voorziening gericht op persoonlijke ondersteuning op de 
werkplek. Ook de overheid waarborgt extra banen voor deze doelgroep. De 
realisatie van deze extra banen wordt gemonitord. Mocht de realisatie hiervan 
onvoldoende zijn dan kan er alsnog een quotum verplicht worden gesteld (wet 
wordt voorbereid);	  

• Er is sprake van 35 arbeidsmarktregio’s en hieraan verbonden worden 35 
werkbedrijven. De werkbedrijven zijn de schakel tussen de werkgever en de 
mensen met een beperking die aan de slag worden geholpen. Gemeenten 
hebben de leiding en werken ‘het werkbedrijf’ met de sociale partners verder 
uit;	  

• De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie om het verschil tussen de 
loonwaarde van de werknemer en het WML te compenseren;	  

• De Wajong wordt uitsluitend toegankelijk voor mensen die geen 
arbeidsvermogen hebben. Het zittend bestand van de Wajong wordt beoordeeld 
op arbeidsvermogen. Als uit de beoordeling blijkt dat mensen arbeidsvermogen 
hebben (en tot de doelgroep van de Participatiewet gaan behoren), kunnen zij 
een beroep doen op ondersteuning bij re-integratie (werkbedrijf) en/of een 
bijstandsuitkering (gemeente).	  

                                            

5 Of het Sociaal Akkoord ongewijzigd blijft hangt af van de onderhandelingen van het kabinet 
met de oppositie over de begroting 2014. Dit kan in deze nota niet worden meegenomen 
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Mensen met beperkingen ondervinden vaak tegelijkertijd problemen met het vinden 
van werk, hun tijdbesteding, sociaal functioneren en de opvoeding van kinderen. In 
dergelijke complexe situaties staat men in contact met meerdere instellingen en 
komen verschillende professionals over de vloer. Dit vergt enerzijds een integrale 
visie en aanpak binnen het gemeentelijk apparaat en anderzijds nauwe 
samenwerking tussen sociale zaken, jeugdzorg, werkvoorziening, bedrijfsleven, 
dienstensector en onderwijs. 

Decentralisatie Jeugdzorg 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor 
kinderen, jongeren en hun opvoeders. Doordat de verschillende onderdelen van de 
jeugdzorg bij elkaar worden gebracht op en rond plaatsen waar jeugdigen en 
gezinnen vaak komen, zal integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis 
makkelijker tot stand komen. Het gaat niet alleen om het verleggen van 
verantwoordelijkheid maar vooral ook om een fundamenteel nieuwe opbouw van de 
ondersteuning en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders. Dit gebeurt binnen hun 
sociale context met, waar nodig, een integrale aanpak van de problematiek. Het 
systeem kan veel simpeler en moet prikkels bevatten om de nadruk te leggen op 
(collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. 
Voor kinderen tot en met 18 jaar wordt in de AWBZ onderscheid gemaakt naar 
doelgroep. Voor de doelgroepen SOM, VG, LG en ZG wordt het recht op AWBZ-zorg 
bepaald door het CIZ. De indicatiestelling voor de doelgroep PSY jeugdigen tot 18 
jaar loopt via bureau jeugdzorg (BJZ). De AWBZ Begeleiding waarvoor BJZ 
verantwoordelijk is en de functie’s Begeleiding, Persoonlijke verzorging en het 
daarbijhorend vervoer voor jeugdigen wordt overgeheveld naar de nieuwe 
jeugdwet. Deze vorm van zorg valt voor jeugdigen dus onder de transitie van de 
jeugdzorg en zal uiteindelijk in het gemeentelijk jeugdzorgbeleid worden 
geïntegreerd. 
 
Raakvlakken in doelgroepen 

De drie decentralisaties kennen deels dezelfde, deels overlappende doelgroepen. 
We onderscheiden in ieder geval de volgende: 

• Mensen met een beperkte arbeidscapaciteit die tevens begeleiding/zorg 
nodig hebben 

In de praktijk heeft 60% van de mensen met een bijstandsuitkering op een 
of andere manier te maken heeft met een beperking. Vaak zit dat in sociale 
vaardigheden, gedrag of psychosociale of psychiatrische problematiek. Een 
deel van deze mensen doet een beroep op begeleiding/zorg vanuit de AWBZ, 
bijvoorbeeld vanuit de GGZ. 

• Mensen die ook met loondispensatie en begeleiding niet in het vrije 
bedrijf terecht kunnen 

Zij zijn aangewezen op beschut werk, maar hier ligt een grijs gebied tussen 
beschut werk (Participatiewet) en dagbesteding (decentralisatie AWBZ, 
straks Wmo). Met name voor mensen met een arbeidscapaciteit die erg laag 
ligt, kan er een samenloop zijn tussen Participatiewet (uitkering) en Wmo 
(oplossing in de vorm van dagbesteding). 
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• Multiprobleem gezinnen waar drie sporen bij elkaar komen 
Jeugdzorg voor (één van) de kinderen, Participatiewet voor één of beide ouders 
en wellicht ook begeleiding vanuit de (huidige) AWBZ. 

• Jongeren met problemen kunnen te maken hebben met zowel jeugdzorg, 
Begeleiding uit de AWBZ als Participatiewet 

Vooral kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (jeugd LVG) 
zijn aangewezen op goede ondersteuning om onderwijs te volgen en te kunnen 
participeren op de arbeidsmarkt. Voor jeugdigen die een beroep doen op de 
functie begeleiding van de AWBZ verzorgt Bureau Jeugdzorg nu nog de 
indicatiestelling. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk. 

• In de jeugd GGZ zit nu al een koppeling tussen AWBZ en Jeugdzorg 
Het is nu vaak moeilijk te bepalen of een kind of jongere hulp nodig heeft vanuit 
opvoed- en opgroeiondersteuning (verantwoordelijkheid gemeenten), 
provinciale jeugdzorg, jeugd GGZ (AWBZ en zorgaanbieders) of jeugd LVG 
(AWBZ). We zullen moeten zorgen voor goede afstemming op cliëntniveau 
(integraal beleid, dus inclusief inkomensondersteuning) om binnen de 
mogelijkheden van de drie transities naar de meest optimale oplossing of 
combinatie te zoeken. Verder zal er met name ten aanzien van het grijze gebied 
tussen beschut werken en dagbesteding een beleidskeuze gemaakt moeten 
worden. Waar ligt de prioriteit en hoe kan deze groep optimaal ondersteuning 
worden geboden binnen de financiële mogelijkheden? 

Raakvlakken in activiteiten 

De drie transities raken elkaar ook waar het gaat om uit te voeren activiteiten. Juist 
hier is synergie mogelijk, met besparing van kosten. 

• Toegangsbepaling 
De drie transities moeten alle drie kijken naar toegang. De huidige 
indicatiestelling is gekoppeld aan het claimrecht van de AWBZ, terwijl 
gemeenten (nu nog) compensatieplicht hebben. Eenzelfde ziektebeeld leidt in 
de ene situatie niet automatisch tot dezelfde hulpvraag als in een andere 
situatie. Als je alleen woont, zonder direct contact met buren of familie, heb je 
meer problemen op te lossen dan wanneer je in het gips zit en je woont samen 
met een partner en/of oudere kinderen.  

Belangrijke vragen rond toegangsbepaling zijn: Wordt er gestreefd naar één 
(virtueel) loket in de gemeente of krijgt het bestaande Wmo-loket de opdracht 
om breder te gaan kijken? Wordt er gewerkt met een indicatie of juist niet? 
Soms ligt het antwoord voor de hand, of is er een wettelijke regeling 
(bijvoorbeeld ten aanzien van indicatie beschut werken) te verwachten. Maar in 
zijn algemeenheid moet zowel voor Participatiewet, jeugdzorg als AWBZ-
functies gekeken worden hoe toegang, beoordeling en zorgtoewijzing kan 
plaatsvinden. 

Van een andere orde is het raakvlak tussen beschut werken (met name voor 
mensen met een lage verdiencapaciteit) en arbeidsmatige dagbesteding: waar 
begint het een en houdt het ander op? Een keuze die grote gevolgen heeft voor 
de potentiële gebruikers. Immers, bij beschut werken werkt iemand met een 
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dienstverband en salaris, bij arbeidsmatige dagbesteding neem je deel met 
behoud van uitkering (als je die hebt). 

• Financiering / relatie met instellingen 
Binnen elk van de transities zullen we keuzes moeten maken ten aanzien van 
de manier waarop we opdrachten aan instellingen willen regelen. Er zal een 
vorm van (maatschappelijke) aanbesteding gevonden moeten worden, die 
vervolgens uitmondt in een inkoop- of subsidierelatie of zelfs een 
gemeenschappelijke regeling. Ook is het denkbaar dat er publiekprivate 
samenwerkingsconstructies ontstaan om het lokale aanbod gerealiseerd te 
krijgen. De huidige functionaliteit van het zorgkantoor verdwijnt namelijk 
tegelijk met het overdragen van de taken aan gemeenten. De zorgverzekeraars 
aan de ene kant en de gemeenten aan de andere, vormen dan samen de twee 
geldschieters als het gaat om de bekostiging van de nulde- tot en met de 
derdelijns zorg. Gezien het feit dat partijen niet alleen lokaal maar vaker (sub-
)regionaal werken, verdient het aanbeveling om over de financiering van 
tenminste de (sub-)regionale diensten een gezamenlijke systematiek te kiezen. 
Dit moet in het vervolgtraject worden uitgewerkt. 

• Samenwerking tussen gemeenten 
Gemeenten moeten regionaal samenwerken om zo efficiënt en effectief mogelijk 
te komen tot beleid. De voordelen van samenwerking zijn evident: benutten van 
elkaars kennis, gezamenlijk overleg met regionale instellingen, zien waar 
samenwerking (schaal)voordelen biedt. Vanuit de Rijksoverheid wordt gestuurd 
op regionale samenwerking op een schaal van ongeveer 100.000 inwoners.  

De colleges van burgemeester en wethouders van de drie samenwerkende 
gemeenten Leudal, Nederweert en Weert (Midden-Limburg West) hebben zich 
uitgesproken voor samenwerking op het gebied van de drie transities. De 
samenwerking op het gebied van de Participatiewet wordt verplicht op het 
niveau van Midden-Limburg geregeld. Echter, ook bij de jeugdzorg en bij de 
nieuwe Wmo-taken wordt bezien welke voorzieningen op Midden-Limburgs 
niveau (= boven-regionaal) georganiseerd of gefinancierd kunnen of moeten 
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de schaal van de drie gemeenten 
in relatie tot de omvang van de doelgroep te klein is. Gaandeweg het traject 
wordt duidelijk wat regionaal (= Midden Limburg West) en welke 
voorzieningen/activiteiten lokaal opgepakt zullen worden. Uitgangspunt in ieder 
geval dat in elke gemeente de aansluiting bij de lokale situatie (bijvoorbeeld 
welzijn) lokaal geregeld kan worden. 
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1.4. De stip aan de horizon 

Waar willen we naar toe? 

De gemeenten Nederweert en Weert hebben in hun Wmo-beleidsplan 2009-2012, 
waarvan de werkingsduur inmiddels verlengd is tot (en met) 2014, aangegeven te 
streven naar zelfsturing en actieve participatie van de burgers 
(participatiesamenleving).  

De gemeenten streven naar een burgergemeenschap die beschikt over sociaal en 
menselijk kapitaal om de maatschappij (om) te vormen tot een 
participatiesamenleving. Daarin kunnen mensen met en zonder beperkingen een 
beroep doen op elkaar en op de voorzieningen die de samenleving met elkaar 
creëert. Deze ideaaltypische samenleving is niet van het ene op het andere 
moment te bereiken maar vormt wel een vast ankerpunt aan de verre horizon. In 
de vormgeving van het toekomstig Wmo beleid sturen we wel op dat 
toekomstbeeld. 

De tijd als medebepalende factor 

Kijkend naar het bereiken van de ‘Stip aan de horizon’ kan daarin een fasering in 
tijd worden aangebracht. Fase 1 richt zich met name op de korte termijn waarin de 
ondersteuning aan burgers zoals die is vormgegeven binnen de AWBZ wordt 
ingebed in de Wmo en (licht gewijzigd) wordt gecontinueerd: een transitie. De 
fasen 2 en 3 gaan uit van ingrijpende systeemwijzigingen waarin gemeente, 
maatschappelijk middenveld en burgers in een andere rol komen, een 
transformatie. 

Fase 1: klaar voor de start 

Het beleid gericht op de korte termijn (in 2014) is gefocust op de transitie van 
AWBZ naar Wmo als zodanig. Kernpunt is het klaarstomen van het gemeentelijk 
apparaat, de burgermaatschappij, de professionele organisaties en de individuele 
burger om in 2015 cliënten te bedienen met een ondersteuningsaanbod dat past 
binnen het financiële en inhoudelijk kader. 

Fase 2: eigen verantwoordelijkheid eerst 

Het beleid gericht op de middellange termijn (2014 en 2015) is gericht op het 
versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De transformatie 
wordt ingezet. De burger moet weten welke problemen hij zelf of met hulp van 
anderen moet oplossen en waarvoor hij bij de gemeente ondersteuning kan vragen. 
Zelfevaluatie is een belangrijk onderdeel van dat proces. Een procesmatige en 
inhoudelijke evaluatie van het tot dan gevoerde beleid moet zicht bieden op de 
mogelijkheden tot burgerparticipatie in de derde fase. In deze fase is het ook zinvol 
het brede Wmo beleid te actualiseren. Voorlopig zijn alle inspanningen gericht op 
de invoering per 1 januari 2015. In 2015 worden de voorbereidingen getroffen voor 
een nieuw Wmo beleidsplan 2016 – 2019, dat mede gebaseerd zal zijn op de 
nieuwe Wmo zoals die wellicht in 2015 in werking gaat treden. 

Fase 3: participeren is de regel 

Voor de langere termijn tenslotte (vanaf 2016 ) ligt de focus op het burgerinitiatief 
en zelfsturing. De transformatie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij 
kan verder worden doorontwikkeld. Burgers worden uitgedaagd om zelf zaken naar 
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zich toe te trekken en initiatieven te ontplooien daarbij ondersteund door gemeente
en professionele organisaties. De ervaringen uit de eerste en tweede fase sturen de
vernieuwing. Het aanbod wordt vanuit de vraag vernieuwd. Beleidsterreinen waarop
decentralisatie plaatsvindt worden (nog meer) met elkaar verbonden.

In de onderstaande figuur is de samenhang in de fasering weergegeven met daarbij
de hoofdrichting in het beleid uitgaande van de drie belangrijkste onderwerpen
'toegang','aanbod', en'contracten'.

Van belang is om bij iedere overgang naar een volgende fase, maar ook binnen een
fase, wanneer nieuwe elementen van het beleid worden ingevoerd, de effecten
daarvan te evalueren en zo nodig bij te sturen.
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1.5. Uitgangspunten voor samenhangend beleid 

Deze paragraaf bevat uitgangspunten op basis van (eerder ingezette) ideeën in het 
sociaal domein  (bijvoorbeeld in de Wmo) en de wens om ondersteuning dichtbij de 
burger, laagdrempelig in te vullen. Bovendien is het noodzakelijk, gegeven de 
recente en komende bezuinigingen, om efficiënter te werken en prioriteit te geven 
aan wat echt noodzakelijk is. 

Mogelijkheden staan centraal, niet beperkingen 

We zijn gewend om te kijken vanuit problemen en beperkingen, en daar 
oplossingen voor te zoeken. Op individueel niveau heeft dat ertoe geleid dat (bij 
gemeente en instellingen) mogelijkheden van mensen vaak onvoldoende in beeld 
komen zolang de problemen niet zijn opgelost. Problemen hebben echter vaak veel 
tijd nodig (bijvoorbeeld bij een aantal psychosociale problemen) of kunnen niet 
(geheel) opgelost worden. Vaker dan nu moet gekeken worden waar mogelijkheden 
liggen, wat mensen zelf kunnen, ook in de periode dat ze werken aan het oplossen 
van problemen of beperkingen. 

Eigenverantwoordelijkheid – sociale verantwoordelijkheid– professionele 
verantwoordelijkheid 

Als mensen geconfronteerd worden met problemen of beperkingen zullen ze dat in 
eerste instantie zelf oplossen. Dat is onderdeel van de zelfredzaamheid die de 
meeste mensen tijdens het opgroeien (en daarna) ontwikkelen. Onderdeel van het 
zelf oplossend vermogen is het (tijdig) regelen van hulp. Van nature doen mensen 
in eerste instantie een beroep op hun directe omgeving. Pas als dat niet lukt, of 
hulp daar niet voorhanden is, komt professionele hulp aan de orde. In de huidige 
praktijk zijn we gewend geraakt aan professionele oplossingen voor (soms 
alledaagse) problemen. Gezien de taak waar we voor staan, zullen we meer dan 
voorheen mensen moeten stimuleren om ondersteuning te zoeken en te vinden in 
de eigen omgeving. De keerzijde is dat we ook de omgeving moeten stimuleren om 
ondersteuning te bieden. Praktisch betekent het dat bij een beroep op professionele 
hulp gekeken wordt of die hulp in de eigen omgeving van de hulpvrager 
georganiseerd kan worden. De overheid komt pas in beeld om hulp te bieden 
wanneer zowel de eigen mogelijkheden als het sociale netwerk ontoereikend zijn. 

Geen categoraal beleid 

De keuzes voor mogelijkheden boven beperkingen en voor de overheid als 
aanvullend op eigen en sociale verantwoordelijkheid betekenen dat er geen 
categoraal beleid voor specifieke doelgroepen is. Het benoemen van een groep 
mensen tot ‘probleemgebied’ enkel op basis van een persoonlijk kenmerk als 
geslacht, leeftijd of etniciteit doet onrecht aan de eigen mogelijkheden en kansen of 
het zelforganiserend vermogen van deze groepen. Niet hun kenmerken, maar de 
mogelijkheden staan centraal en dus integraal beleid. 

Investeren in het zelfoplossend vermogen van mensen 

Hulp moet zich in eerste instantie richten op het zelf leren doen: help mensen om 
zichzelf te helpen. Dat kan een extra investering vragen in het begin: iemand 
helpen om zichzelf te helpen kost wellicht meer tijd dan hetzelfde voor hem/haar 
doen. Maar het is wel een investering in de toekomst. Immers, wanneer iemand 



Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo begeleiding 

gemeenten Weert en Nederweert – oktober 2013 15  

leert zichzelf te helpen, of de hulp in zijn eigen netwerk te organiseren, is 
professionele hulp slechts tijdelijk nodig. 

Ondersteuning is in principe tijdelijk en zo dichtbij en eenvoudig als mogelijk 

Dit uitgangspunt betekent dat hulp vanuit de eerste lijn vóór de tweede lijn gaat, 
en dat de nulde lijn (welzijn en sociale omgeving) vóór de eerste lijn gaat. Door 
hulp zo laag mogelijk in de ‘hiërarchie’ van specialisaties te leggen, is deze ook 
gemakkelijker dicht bij huis te organiseren en worden kosten beperkt. Hierbij is wel 
van belang dat ondersteuning vanuit deze hiërarchie beschikbaar is: de tweede lijn 
is beschikbaar voor hulp/advies/ondersteuning aan de eerste lijn, de eerste lijn is er 
voor de nulde lijn. Allemaal richten ze zich niet alleen op ondersteuning van de 
burger, maar ook van zijn omgeving zodat deze in staat is om waar mogelijk en 
gewenst binnen het eigen netwerk ondersteuning te bieden. 

Ruimte voor professionals om in samenwerking op uitvoeringsniveau de 
ondersteuning te regelen 

We willen voorkomen dat vanwege regelgeving, verantwoording of structuren niet 
de meest optimale hulp wordt geboden. Dat betekent dat waar mogelijk regels 
vanuit overheid of eigen organisatie zoveel mogelijk beperkt moeten worden om de 
uitvoerders de ruimte te geven om de beste en meest efficiënte oplossing te kiezen. 
Ontschotten, binnen en tussen organisaties, is daarvoor ook een voorwaarde. 

Algemeen – collectief – individueel 

Aansluitend bij het uitgangspunt ‘hulp zo dichtbij en zo eenvoudig mogelijk’ kiezen 
we, als het gaat om professionele ondersteuning, ook voor een prioritaire volgorde. 
In eerste instantie zoeken we oplossingen binnen algemene voorzieningen: 
voorzieningen die voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn. Inschakelen van 
school, welzijnsactiviteiten en dergelijke is de meest eenvoudige en meest 
laagdrempelige ondersteuningsvorm. Vaak is het mogelijk om binnen dit natuurlijke 
(professionele) netwerk, in samenwerking met het sociale netwerk rondom een 
burger, voldoende ondersteuning te bieden, ook in bijzondere gevallen. Belangrijk 
is dat zij daarbij wel een beroep kunnen doen op specialisten voor advies en 
ondersteuning. Als specifieke ondersteuning nodig is, organiseren we die bij 
voorkeur in collectieve voorzieningen. Zeker bij ondersteuningsvragen die vaker 
voorkomen, is het efficiënter en goedkoper om deze te organiseren in collectieve 
voorzieningen waar mensen een beroep op kunnen doen. Pas als dit onvoldoende 
soelaas biedt, bieden we individuele voorzieningen aan. 

Wederkerigheid 

Wederkerigheid is onderdeel van een relatie waarin je elkaar serieus neemt en 
samen werkt aan je doel. Wederkerigheid betekent dat als wij investeren in een 
hulpvrager en daarmee bijdragen aan zijn mogelijkheden van participatie, wij als 
gemeenschap dan ook iets terug mogen verwachten. Dat kan zijn een eigen inzet 
om problemen op te lossen, maar kan ook verdere interactie zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan fysieke ondersteuning die geboden wordt waarbij de ontvanger 
zijn regievermogen inzet om de hulp aan te sturen waardoor iemand met afstand 
tot de arbeidsmarkt werkervaring kan opdoen. Op deze wijze worden twee mensen 
geholpen door één antwoord op een hulpvraag. 
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Samen denken, samen werken 

Tijdens het voorbereidingstraject van deze kadernota heeft een interactief proces 
plaatsgevonden tussen gemeenten, instellingen en cliëntorganisaties. Alle partijen 
hebben de bereidheid uitgesproken om met de gemeenten verder te willen werken 
aan het beoogde beleid. De interactieve gespreksronde met het veld biedt 
voldoende aanknopingspunten voor verandering. Daarvan is in deze kadernota 
dankbaar gebruik gemaakt. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende 
aanknopingspunten: 

• Integrale samenwerking moet synergiewinst kunnen opleveren; 
• Een fors deel van Begeleiding Individueel kan ook in de vorm van Begeleiding 

Groep worden geboden; 
• Categorale dagbestedingprojecten kunnen worden geïntegreerd; 
• Welzijn en Zorg liggen in elkaars verlengde en zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden(welzijnszorg); 
• De bijdrage van informele welzijnszorg en mantelzorg kan worden uitgebreid en 

versterkt; 
• Multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau brengt integrale welzijnszorg 

dichtbij de burger. 

Deze aanknopingspunten worden verder toegelicht in de paragraaf Kaders voor 
verandering. In Bijlage 3 wordt per sector een korte samenvatting van de meest 
relevante opmerkingen en opvattingen van regionale zorgaanbieders weergegeven. 
Deze opmerkingen staan op zichzelf en zijn nog niet geijkt aan de beleidskeuzes die 
de gemeenten maken. 

Het kan dus anders maar daarvoor is tijd nodig. Per 1 januari 2015 moeten de 
gemeenten zover zijn dat ze ondersteuningsvragen van cliënten in behandeling 
kunnen nemen en van een adequaat antwoord kunnen voorzien. Daarvoor is 
allereerst een beleidskader nodig, waarna een verordening kan worden vastgesteld. 
Ook moet de toegang tot de Wmo worden georganiseerd en zullen aanbieders 
gecontracteerd moeten zijn. De verordening is de weerslag van het beleid waaraan 
de rechter in laatste instantie kan toetsen of de burger op een juiste wijze wordt 
gecompenseerd. De toegang tot zorg en voorzieningen in de sfeer van Zvw, AWBZ, 
Jeugdzorg en Wmo verloopt nu via verschillende loketten en met een bijdrage van 
diverse intermediairs. Er zal hoe dan ook enige stroomlijning moeten plaats vinden 
anders wordt het voor de burgers een doolhof. Op basis van de feitelijke behoefte 
aan ondersteuning zullen zorgaanbieders tijdig gecontracteerd moeten worden.  

In de maanden februari en maart 2012 zijn over de toegang en de contractering  
gesprekken gevoerd met een aantal aanbieders verdeeld over de verschillende 
sectoren dus GZ, GGZ en V&V. Ook is afzonderlijk gesproken met enkele PGB 
georiënteerde organisaties, aanbieders van jeugdzorg en het zorgkantoor UVIT. De 
ideeën en bevindingen uit deze gesprekken zijn onder anderen verwerkt in de 
handreikingen ten aanzien van de toegang tot de Wmo en het contracteren van 
zorgaanbieders. 
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1.6. Waar staan we nu 

Tijdens de kabinetscrisis en de daaropvolgende kabinetsformatie hebben de 
gemeenten even pas op de plaats gemaakt. In de loop van 2013 is duidelijk 
geworden dat het kabinet vastbesloten is om per 1-1-2015 een nieuwe Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning in te voeren. Daarom is deze kadernota, die in 
concept al in juni 2012 gereed was, geactualiseerd en nogmaals voorgelegd aan de 
partners en cliëntenorganisaties.  

Tegelijkertijd zijn we, samen met de gemeente Leudal, gestart met de 
voorbereidingen op de decentralisatie, zoals verwoord in het Actieprogramma in 
deel twee van deze kadernota. In september 2013 hebben we opnieuw 
gespreksrondes georganiseerd met zorgaanbieders, om met hen door te praten 
over de innovaties zoals die uit de eerdere gesprekken naar voren zijn gekomen en 
van de zorgaanbieders te vernemen hoe zij zich voorbereiden op de decentralisatie. 

Daarnaast zijn gegevens verzameld over de diverse doelgroepen: om hoeveel 
mensen gaat het nu eigenlijk, welke zorgaanspraken hebben zij in de AWBZ, van 
welke zorg/voorzieningen maken zij gebruik en welke kosten gaan daarmee 
gepaard, om zo een beeld te krijgen van de opgave die voor ons ligt. Deze 
rapportage wordt afzonderlijk opgesteld en is niet als bijlage bij deze nota gevoegd. 
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1.7. Begeleiding compenseren 

Met het aanbod Begeleiding bevordert, behoudt of compenseert een gemeente de 
zelfredzaamheid van burgers met een beperking. De gemeenten doen dit met een 
aanbod dat zoveel mogelijk aansluit op de reguliere voorzieningen voor welzijn, 
educatie, onderwijs, zorg en werk binnen de gemeente. De gemeenten bieden dit 
aanbod bij voorkeur aan in groepsvorm. 

Burgers met beperkingen hebben afhankelijk van hun specifieke problematiek in 
relatie tot hun grondslag (oorzaak van de beperking), behoefte aan bepaalde 
ondersteuningsactiviteiten. Het gaat daarbij om ondersteuning bij: 

1. Het oefenen met vaardigheden of handelingen zoals: 
• Helpen bij post, administratie en de financiële huishouding; 
• Hulp bij het organiseren van het huishouden; 
• Hulp bij reizen openbaar vervoer; 
• Bemiddelen bij werk- of dagbesteding; 
• Begeleiding bij zelfstandig wonen; 
• Ondersteunen bij het uitbreiden en onderhouden van het sociale 

netwerk; 
• Verbeteren opvoedkundige vaardigheden. 

2. Het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie ten 
aanzien van zoals: 
• Dag- en nachtritme; 
• Verdeling van werk en ontspanning en vrije tijdsbesteding, en de 

zingeving ervan inzien; 
• Het eigen lichaam en gezondheid (persoonlijke verzorging); 
• Sociale vaardigheden voor het voeren van de regie, tot 10 leren tellen, 

conflicthantering, conflictbemiddeling. 

3. Het ontmoeten, onder meer: 
• Gericht op behoud van vaardigheden; 
• Gericht op sociale contacten; 
• Gericht op het zelfstandig mogelijk kunnen blijven inclusief wonen. 

4. De deelname aan activiteiten, onder meer:  
• Ten aanzien van mensen met somatische problematiek gaat het om het 

voorkomen van lichamelijke achteruitgang gericht op zelfredzaamheid; 
• Ten aanzien van mensen met psychogeriatrische problematiek gaat het 

om het voorkomen van cognitieve achteruitgang gericht op de 
zelfredzaamheid. 

5. Het activeren, onder meer: 
• Gericht op het ondernemen van activiteiten; 
• Gericht op maatschappelijke participatie; 
• Aansluiten op interesses door middel van werken in ateliers. 

6. De deelname aan educatie, onder meer: 
• Gericht op het versterken van sociale vaardigheden; 
• Gericht op de algemene ontwikkeling; 
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• Gericht op taak- en productiegerichte educatie. 

7. De deelname aan arbeidsmatige activiteiten, onder meer: 
• Begeleiding gericht op het verwerven van betaalde arbeid; 
• Deelname in werkprojecten op basis van behoud van uitkering; 
• Begeleide detacheringen in horeca, grootwinkelbedrijven, 

groenvoorzieningen, zorginstellingen, openbaar vervoer. 

In de bovenstaande activiteiten wordt nu vanuit de AWBZ en de Wmo versnipperd 
en per doelgroep voorzien. Het gaat om zeer veel aanbieders met een gevarieerd 
aanbod, met veel overlap, veelal categoraal werkend en met weinig onderlinge 
samenhang (zie ook de bijlagen bij de uitgangspuntennota ‘op zoek naar de kracht 
van de burger’ van de gemeente Weert, september 2011). 

In het kader van de kanteling van de Wmo6 is de term welzijnszorg geïntroduceerd. 
Hiermee willen de gemeenten tot uitdrukking brengen dat welzijn en zorg in elkaar 
moeten overvloeien en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De gemeenten 
willen op die wijze enerzijds ontzorgen en anderzijds burgerkracht mobiliseren. 

In deze visie houdt ‘welzijn’ zich primair bezig met signaleren, analyseren, 
coördineren en burgerkracht ondersteunen. ‘Zorg’ moet zich richten op 
diagnosticeren, begeleiden en ondersteunen van (geïndiceerde) mensen met 
beperkingen. Dit gebeurt bij voorkeur binnen integrale zorgarrangementen. 

De cliënten die aangewezen zijn op palliatieve ondersteuning laten we in deze 
beschrijving buiten beschouwing omdat de gemeenten de begeleiding in de huidige 
vorm slechts kunnen overnemen. Een aandachtspunt en dus punt van afstemming 
met het zorgkantoor betreft de hospicezorg omdat daar qua financiering in de regio 
niet eenduidig mee wordt omgegaan. 

                                            

6 Kanteling van de Wmo houdt in dat anders naar een problematiek van een burger wordt 
aangekeken. Niet zijn beperkingen zijn leidend, maar zijn mogelijkheden. Tijdens een 
gesprek wordt de levensomgeving van de persoon in beeld gebracht en wordt beoordeeld 
wat de persoon aan (professionele) ondersteuning en zorg nodig heeft. 
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1.8. Kaders voor verandering 

In onderstaand schema zit de aanzet voor vernieuwing van het aanbod Begeleiding 
gerelateerd aan de uitgangspuntennota en de ideeën ten aanzien van de Kanteling 
Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. 

Mogelijkheden voor 
vernieuwing: 

Omschrijving Aanpak 

Activeren en verstevigen sociaal 
netwerk/eigen kracht/       
zelforganiserend vermogen 

Het zelforganiserend vermogen 
versterken en aanspreken om te 
voorzien in de behoefte aan 
ondersteuning/begeleiding. 

Er zijn grote verschillen per 
cliëntgroep. Er moet worden 
geïnvesteerd in cliënten en de 
informele zorg ten behoeve van het 
zelf -organiserend vermogen met in 
achtneming van de balans tussen 
draaglast en –kracht. 

Informele 

ondersteuning 

Een deel van de ondersteuning kan 
op informele wijze dus door de 
mantelzorg en vrijwilligers worden 
opgepakt. De informele zorg moet 
daartoe worden versterkt, 
gecoördineerd en ondersteund met 
behulp van training en coaching. 

De inzet van informele zorg door 
vrijwilligers en mantelzorg is bij alle 
cliëntgroepen mogelijk. Soms zijn 
specifieke randvoorwaarden 
noodzakelijk. De informele zorg moet 
worden geschoold in kennis en 
attitude van de cliënten. De informele 
zorg moet altijd kunnen terugvallen 
op professionele ondersteuning. 

Algemene en collectieve 
voorzieningen 

De gemeenten beschikken over een 
scala algemene en collectieve 
voorzieningen die voor iedereen 
toegankelijk zijn en waarmee voor 
een deel in de begeleidingsbehoefte 
van burgers kan worden voorzien. 

Algemene en collectieve 
voorzieningen bieden voor een deel 
van de cliëntgroepen soulaas. 

Het aanbod kan ook soms 
gecombineerd voor cliëntgroepen 
worden geboden zoals voor mensen 
met een verstandelijke handicap en 
ouderen. Inpassen in reguliere 
(wijk)voorzieningen is mogelijk mits 
rekening wordt gehouden met 
vervoer, toegankelijkheid en de 
continuïteit in het programma. 

Voor zeer bijzondere vormen van 
dagbesteding geldt dit wellicht niet of 
in mindere mate. 

Verbinding met andere 
beleidsterreinen 

De Wmo (inclusief de transitie van de 
Begeleiding) staat in directe relatie 
met andere beleidsterreinen zoals 
werken, onderwijs, wonen, inkomen, 
sport, cultuur etc. 

Er kunnen voor bijna alle 
cliëntgroepen verbindingen worden 
gelegd met werk, onderwijs, cultuur, 
sport, wonen, inkomen, vervoer en 
hulp bij het huishouden. 

Indien de gemeenten ook de juiste 
verbinding weten te leggen met 
AWBZ en Zvw kan er effectiever 
worden gecompenseerd en is er veel 
efficiency te behalen. 

Huisvesting/accommodatiebeleid Indien alle burgers wonen en 
participeren in wijken, kan ook daar 
de ondersteuning grotendeels worden 
georganiseerd. 

Adequate op de afzonderlijke 
cliëntgroepen afgestemde huisvesting 
maakt (langer) zelfstandig wonen 
mogelijk. Corporaties zijn belangrijke 
partners. Diversiteit in de wijk ten 
aanzien van de bewoners is een must 
voor het mobiliseren van de kracht 
van de lokale gemeenschap. 

Instellings- en publieke ruimtes 
kunnen veel integraler worden 
gebruikt. 
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Mogelijkheden voor 
vernieuwing: 

Omschrijving Aanpak 

Technologie/domotica Met technologie en domotica kan de 
zelfstandigheid van burgers worden 
bevorderd. 

Met hulpmiddelen kan worden 
voorzien in veiligheid en sociaal 
isolement kan worden voorkomen. 

Vanuit de Zvw wordt in het 
voortraject/revalidatie al veel 
technologie ingezet. In de Wmo kan 
dit worden gecontinueerd en worden 
uitgebreid voor specifieke doeleinden. 

Regionaal, stedelijk of wijkniveau 

 

Ondersteuning organiseren op het 
niveau participatie en integratie 
kansrijk zijn en elkaar kunnen 
versterken. 

Het aanbod organiseren en bieden 
vanuit welzijnsinstellingen heeft 
voorrang boven AWBZ-instellingen 
omdat de drempel dan lager is. 

De keuze regionaal-stedelijk of wijk is 
mede afhankelijk van de grootte van 
de cliëntgroep en of de combinatie 
met andere cliëntgroepen mogelijk is. 
Ondersteuning in de wijk vraagt om 
een multidisciplinair gebiedsteam. Dit 
team brengt mensen met en zonder 
beperkingen bij elkaar en zorgt er 
voor dat ook mensen met 
beperkingen iets terug kunnen doen 
voor de buurt. 

 

Uitgangspunt voor vernieuwing 

Naar gelang de kwetsbaarheid van de burger groter is, zijn de mogelijkheden voor 
vernieuwing kleiner maar bijna altijd is innovatie mogelijk. Voor de meest 
kwetsbare groepen zullen wel extra randvoorwaarden gesteld moeten worden. 
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1.9. Prioriteiten in het beleid 

Om tot een keuze te komen met betrekking tot het te voeren beleid kan gebruik 
gemaakt worden van verschillende scenario’s.  

1. Ongewijzigd overnemen 
In dit scenario wordt alleen de verantwoordelijkheid voor de burger met 
beperkingen door de gemeenten overgenomen. Er vinden geen beleids- en/of 
systeemwijzigingen plaats. 

2. Overnemen en vereenvoudigen 
De gemeenten nemen de verantwoordelijkheid over en brengen kleine wijzigingen 
aan in de uitvoering. Deze wijzigingen kunnen verschillende aspecten omvatten 
zoals toegangsbepaling, financiering en aard van de voorzieningen. Participatie en 
eigen verantwoordelijkheid worden niet versterkt. Noodzakelijke bezuinigingen 
komen tot stand door het bestaande aanbod goedkoper te maken. 

3. Kantelen 
Er vindt een verschuiving plaats van aanbod- naar vraagsturing. Burgers worden 
geholpen met het vinden van eigen oplossingen voor hun beperking en het 
organiseren van ondersteuning binnen hun eigen netwerk. Lukt dat niet dan wordt 
in eerste instantie algemene en collectieve voorzieningen aangeboden. Individuele 
voorzieningen vormen het sluitstuk. 

4. Kantelen en verbreden 
Het kantelscenario voor de Wmo is de basis. Er wordt rekening gehouden met 
andere decentralisaties en er worden dwarsverbanden gelegd. Participeren wordt 
regel en wederkerigheid is een gegeven. De focus ligt op het burgerinitiatief en 
zelfsturing, op de transformatie van de verzorgingsstaat naar een 
participatiemaatschappij. Burgers worden uitgedaagd om zelf zaken naar zich toe te 
trekken en initiatieven te ontplooien, daarbij ondersteund door gemeenten en 
professionele organisaties. 

Deze scenario’s geven op hoofdlijnen een beschrijving van de mogelijkheden voor 
de doorontwikkeling van de Wmo in de komende periode. Om tot een advies voor 
het te kiezen scenario te komen zijn de vier scenario’s op de volgende dimensies 
met elkaar vergeleken: 

a. risico’s voor de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod; 
b. risico’s voor de continuïteit van het ondersteuningaanbod; 
c. de mate van aansluiting bij het bestaande Wmo beleid; 
d. de beheersing van de kosten van het ondersteuningsaanbod; 
e. de hoogte de invoeringskosten; 
f. het draagvlak bij het maatschappelijk middenveld; 
g. het draagvlak bij de Weerter en Nederweerter burgers; 
h. het bestaan van mogelijke synergievoordelen.  

Op basis van deze vergelijking doen we aan het einde van deze paragraaf een 
voorstel voor het te volgen scenario.  
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Ad a. Risico’s voor de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod 
De decentralisatie van begeleiding naar de Wmo is een complexe en 
risicovolle opgave. De doelgroep bestaat gedeeltelijk uit zeer kwetsbare 
burgers die soms al langere tijd (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van 
ondersteuning uit de AWBZ. Vaak op meerdere terreinen. Naarmate er 
sneller veranderingen in de uitvoering van de Begeleiding worden 
aangebracht neemt ook de kans toe dat burgers onvoldoende worden 
ondersteund en gecompenseerd. Dat hangt mede samen met het feit dat de 
gemeenten nog de kennis en ervaring ontberen die nodig zijn om 
veranderingen verantwoord door te voeren. In de eerste twee scenario’s 
worden aan het aanbod geen of slechts marginale wijzigingen doorgevoerd. 
De bestaande kwaliteit van het aanbod wordt in belangrijke mate overeind 
gehouden. In het derde en vierde scenario verandert het aanbod ingrijpend 
met risico’s voor de kwaliteit. Wel mag gesteld worden dat op termijn de 
kwaliteit in scenario 3 en 4 naar een hoger niveau getild wordt dan in de 
eerste twee scenario’s omdat deze alternatieven veel meer gericht zijn op 
wat de maatschappij vraagt. De belangrijkste factor is hier de tijd. 

Ad b. Risico’s voor de continuïteit van het ondersteuningaanbod 
De AWBZ kent een omvangrijk en divers aanbod aan begeleiding. Dit 
kenmerkt zich enerzijds doordat sprake is van overlapping, bijvoorbeeld 
dagbesteding voor diverse doelgroepen, maar anderzijds ook aanbod bevat 
dat een zekere uniciteit heeft. De huidige sectorale systemen van aanbieders 
zijn niet ingericht om bijvoorbeeld cliënten uit een andere doelgroep op te 
vangen. Voor sommige cliëntgroepen is er zelfs sprake van een zeer 
beperkte keuze van aanbieders (bijvoorbeeld zintuiglijk gehandicapten). 
Scenario 1 en 2 kennen een laag risico voor de continuïteit omdat het 
bestaande aanbod geheel of grotendeels in stand wordt gehouden. 
Scenario’s 3 en 4 kennen en hoog risico omdat delen uit het traditionele 
aanbod worden vervangen door eigen oplossingen, algemene en collectieve 
oplossingen of alternatieven. Ook hiervoor geldt dat op termijn de 
continuïteit in scenario 3 en 4 zal verbeteren. De transitie van aanbodsturing 
naar vraagsturing betekent immers dat gekoerst wordt op maatwerk. De 
beschikbaarheid en tijdigheid van een voorziening is onderdeel van dat 
maatwerk. Daarbij komt dat in het derde en vierde scenario het 
regelvermogen van de burger groter is en de afhankelijkheid kleiner. 

Ad c. De mate van aansluiting bij het vigerende Wmo beleid 
De gemeenten Weert en Nederweert hebben in hun vigerende Wmo beleid 
als kernwaarden eigen verantwoordelijkheid, actief burgerschap en regie bij 
de gemeente opgenomen. Deze kernwaarden passen het best bij het derde 
en vierde scenario. In die situaties wordt immers een groter beroep gedaan 
op zelfredzaamheid en wederkerigheid. De gemeente regisseert de 
veranderingen die noodzakelijk zijn om deze scenario’s te laten werken. In 
het eerste en tweede scenario is nauwelijks sprake van eigen 
verantwoordelijkheid en blijft de claimcultuur in stand. De gemeente komt 
nauwelijks in een regierol. 
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Ad d. De beheersing van de kosten van het ondersteuningsaanbod 
De kosten van het ondersteuningsaanbod in de AWBZ zijn de laatste jaren 
fors toegenomen. In aanmerking nemend dat de omvang van de doelgroep 
naar de toekomst eveneens zal toenemen, betekent de implementatie van 
scenario 1 en 2 dat de kosten in het beste geval gelijk zullen blijven, dan 
wel zullen groeien. Meer waarschijnlijk is dat de kostenontwikkeling 
hetzelfde patroon zal volgen dan onder het AWBZ regime het geval was, dus 
fors zullen toenemen. In scenario 3 en 4 worden alternatieven ontwikkeld 
die in beginsel kostenbesparend zijn. Er wordt een groter appel gedaan op 
eigen oplossingen en netwerk wat kostenbesparend is. Ook worden 
alternatieven ontwikkeld en wordt aanbod voor verschillende doelgroepen 
geïntegreerd. 

Ad e. De hoogte van de invoeringskosten 
Het aspect waarop zowel het kantel- als het kantel- en verbreedscenario het 
slechtst uit de bus komt, is dat van de hoogte van de invoeringskosten. Dit 
is niet verrassend gegeven het feit dat in scenario 1 geen en in scenario 2 
slechts beperkte systeemwijzigingen worden doorgevoerd. Zodoende hoeven 
in deze scenario’s geen grote transitiekosten te worden gemaakt. In het 
geval van het kantelscenario en het kantel- en verbreedscenario gaan de 
kosten voor de baten uit. Om op langere termijn tot een kostenbeheersing 
en mogelijk kostenbesparing te kunnen komen, is het noodzakelijk dat er 
aan ‘de voorkant’ geïnvesteerd wordt. De grootste kostenpost wordt 
gevormd door de benodigde investeringen in de algemene en collectieve 
voorzieningen. Willen deze voorzieningen voor een grote groep cliënten een 
passend alternatief vormen, dan zullen deze meer toegankelijk moeten zijn 
voor en meer toegerust moeten zijn op een diversiteit aan doelgroepen met 
uiteenlopende behoeften en beperkingen. Een tweede kostenpost betreft de 
opleidingskosten van vrijwilligers en medewerkers die omgeschoold moeten 
worden naar de nieuwe werkwijze rond het keukentafelgesprek, de 
samenstelling van het ondersteuningsarrangement, relatiebeheer en 
toetsing. Voor wat betreft het bovenstaande scoort het kantel- en 
verbreedscenario iets beter dan het kantelscenario. Dit is niet het geval om 
dat de totale transitiekosten lager zijn (zij zullen eerder nog iets hoger 
uitvallen), maar omdat deze over een breder aantal beleidsterreinen en de 
bijbehorende budgetten verspreid kunnen worden. 

Ad f. Het draagvlak bij het maatschappelijk middenveld 
Zowel het kantel- als het kantel- en verbreedscenario heeft grote gevolgen 
voor het maatschappelijk middenveld. Kantelen doen de gemeenten immers 
niet alleen. Organisaties spelen een belangrijke rol in de vraagverheldering, 
het aanreiken van oplossingen en het ontwikkelen en aanbieden van een 
algemeen en collectief aanbod dat vooraf gaat aan het gebruik van 
individuele voorzieningen. Om werkelijk tot maatwerkoplossingen voor de 
cliënt te kunnen komen, is het van belang dat er een gevarieerd repertoire 
aan voorzieningen bestaat. Het maatschappelijk middenveld moet dus in 
staat worden gesteld en geacht om op innovatieve wijze het maatwerk aan 
de burger te kunnen leveren. Zij dient zich zodoende ook te transformeren 
van aanbodgericht naar vraaggericht. Binnen het maatschappelijk 
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middenveld is het draagvlak voor zowel het kantelscenario als het kantel- en 
verbreedscenario groot. Dat blijkt zowel uit de interactieve bijeenkomsten 
die zijn gehouden als ook uit de consultatieronde met aanbieders. 
Organisaties erkennen dat binnen deze scenario’s de waarborgen het grootst 
zijn dat de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod op peil blijft en zelfs 
(verder) kan stijgen. Zij onderkennen dat er vooral binnen het kantel- en 
verbreedscenario volop mogelijkheden zijn de eigen organisatie verder te 
professionaliseren en als geheel naar een hoger niveau te tillen. Wat dit 
betreft is het zeker noemenswaardig dat deze beide scenario’s goed 
aansluiten bij het programma Welzijn Nieuwe Stijl dat vanuit het ministerie 
van VWS is opgezet ter verbetering van de kwaliteit van de welzijnssector. 
In dit programma staan de flexibiliteit, innovatievermogen en 
oplossingsgerichtheid van het welzijnswerk centraal. 

Ad g. Het draagvlak bij de Weerter en Nederweerter burgers 
In het interactieve traject dat vooraf ging aan deze kadernota is de stem van 
de Weerter burger gehoord bij monde van vertegenwoordigers van 
cliëntorganisaties zoals het lokaal zorgvragersoverleg en de seniorenkoepel 
Weert. In Nederweert heeft een gelijkaardig proces plaatsgevonden met een 
wat beperkter omvang. De visie van de gemeente waarin eigen 
verantwoordelijkheid en actief burgerschap centraal staan worden door de 
cliëntvertegenwoordigers onderschreven. Wel wordt er op aangedrongen om 
bij de invoering behoedzaam te zijn. Men maakt zich zorgen over de 
beschikbaarheid van het aanbod voor kwetsbare burgers en het tempo 
waarin het gedrag van burgers moet transformeren van de claimcultuur naar 
de participatiecultuur. Scenario 1 en 2 staan het dichts bij de huidige situatie 
en kunnen dus rekenen op steun onder de burgers. Scenario 3 en 4 kunnen 
eveneens rekenen op steun maar wel onder de voorwaarde dat niemand 
buiten de boot valt en voor ernstige gevallen een vangnet wordt ingericht. 

Ad h. Het bestaan van mogelijke synergievoordelen 
Het kantel- en verbreedscenario onderscheidt zich wezenlijk van de andere 
scenario’s door de synergiemogelijkheden die het op de middenlange termijn 
biedt. Door samenhang met de Wet Werken naar Vermogen en de Transitie 
Jeugdzorg na te streven ontstaan mogelijkheden om de kwaliteit van de 
ondersteuning aan cliënten te laten stijgen en de kosten van deze 
ondersteuning te drukken. Door verbindingen te leggen tussen verschillende 
beleidsterreinen (en de hierbij behorende budgetten), ontstaan 
mogelijkheden voor een integraal ondersteuningsaanbod waarin zoveel 
mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden 
die de verschillende beleidsterreinen bieden. Deze synergievoordelen leiden 
zodoende tot integraal maatwerk. Eén gezin, één plan. De cliënt krijgt een 
oplossing aangeboden die aansluit bij zijn of haar behoefte en 
mogelijkheden. Of deze oplossing nu bestaat uit scholing, hulp in het 
huishouden, begeleiding, mantelzorgondersteuning, dagbesteding, toeleiding 
naar werk of een combinatie hiervan. Uiteraard scoren scenario 1 en 2, en in 
mindere mate scenario 3 geen punten op deze dimensie. 

In het navolgende, samenvattend overzicht zijn de vier scenario’s op de genoemde 
dimensies met elkaar vergeleken. Het overzicht laat zien hoe de scenario’s scoren. 
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De betekenis van de scores is -- zeer slecht, - slecht, +/- matig, + goed, ++ zeer 
goed. 
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Analyse van de vergelijking 

Uit het overzicht blijkt dat scenario 1 en 2 tamelijk neutraal scoren, en scenario 3 
en 4 goed tot zeer goed.  

Scenario 2 onderscheidt zich van 1 doordat het bestaande AWBZ aanbod aan een 
kritische beschouwing wordt onderworpen op quick-wins. Deze quick-wins 
veranderen niets aan de essentie van het aanbod maar richten zich in het bijzonder 
op verbeteringen die al door het veld zijn ingezet. Ook kan de toegang tot het 
aanbod worden vereenvoudigd door overbodige bureaucratie af te schaffen en 
bepaalde voorzieningen drempelloos te maken. Daarnaast kan in het kader van de 
inkoop van zorg gekoerst worden op het aangaan van meerjarige relaties met 
aanbieders. Voor aanbieders betekent dit dat bij de overgang van de 
verantwoordelijkheid naar de gemeente het bedrijfsrisico kleiner wordt, wat een 
gunstig effect heeft op de kostenontwikkeling. Scenario 2 is dan ook voornamelijk 
een model waar met het bestaande aanbod kosteneffectiever wordt omgegaan. 

Scenario 3 past in de lopende ontwikkelingen (Wmo kanteling) en sluit aan bij de 
visie van de gemeente zoals deze verwoord is in de uitgangspuntennota ‘op zoek 
naar de kracht van de burger’. Het model houdt echter geen rekening met 
ontwikkelingen die zich buiten de directe sfeer van de Wmo afspelen en laat 
daarom kansen liggen die de robuustheid van de Wmo kunnen versterken. Om die 
reden is scenario 3 minderwaardig ten opzichte van 4. 

Scenario 4, dat het hoogst scoort, laat ruimte voor de primaire doelstelling van de 
gekantelde Wmo, namelijk komen tot optimalisering van burgerparticipatie. In dit 
scenario worden de participatiemogelijkheden en de zelfredzaamheid van de burger 
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vergroot en worden aanbieders aangezet tot het leveren van maatwerk aan de 
burger. Bovendien wordt de Wmo effectief en efficiënt uitgevoerd. Ten slotte is het 
mogelijk synergievoordelen te behalen in combinatie met de voorgenomen 
herziening van het sociale zekerheidsstelsel en de taken die vanuit de AWBZ 
worden overgeheveld. De keuze voor het kantel- en verbreedscenario leidt tot een 
verbetering van de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod voor de burgers die dit 
het meest nodig hebben. Door mensen meer verantwoordelijk te maken voor hun 
eigen participeren, te mobiliseren en op te leiden wordt hun zelfredzaamheid 
versterkt, ontstaat continuïteit en treedt een kostenbeheersing van de Wmo op. De 
slagingskans van dit scenario wordt vergroot door het draagvlak voor deze 
werkwijze bij het maatschappelijk middenveld. Kortom: door aansluiting te zoeken 
bij ‘gelijkaardige’ ontwikkelingen voorziet dit scenario in een integrale regievoering 
op de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod en op het bijbehorende 
kostenplaatje. 

Kiezen voor kantelen en verbreden 

De gemeenten hebben in het Wmo-beleidsplan aangegeven te streven naar 
zelfsturing en actieve participatie. Daar kiezen we dan ook voor en hanteren daarbij 
de fasering zoals aangegeven in paragraaf 1.4 (‘Stip aan de horizon’). 

De ‘Kanteling’ is een door de VNG ontwikkeld ‘best practice’ model. Toepassing van 
dit model zorgt ervoor dat de wet meer wordt uitgevoerd naar de oorspronkelijke 
bedoeling ervan. De ‘Kanteling’ beoogt een omslag in denken waarbij niet langer 
wordt gekeken naar datgene waar de burger recht op heeft om een beperking te 
compenseren. Uitgangspunt is datgene wat de burger daadwerkelijk nodig heeft om 
weer volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. In die zin vindt er een 
kanteling plaats van aanbodsturing naar vraagsturing gebaseerd op maatwerk. 
Bovendien staat niet de beperking van de burger centraal maar juist datgene wat 
iemand nog wel kan.  

Concreet betekent dit dat in overleg met de cliënt (en/of iemand uit de nabije 
omgeving van de cliënt) de persoonlijke behoefte in kaart wordt gebracht. In dit 
zogenoemde keukentafelgesprek wordt besproken op welke wijze hij of zij weer wil 
participeren in de maatschappij. Vervolgens wordt gekeken hoe in deze behoefte 
kan worden voorzien. Daarbij wordt in eerste instantie beoordeeld of de cliënt zijn 
beperking zelf kan compenseren of dat de cliënt tot een oplossing voor 
ondersteuning kan komen binnen zijn eigen sociale netwerk. Pas als dit niet het 
geval is, krijgt de cliënt een aanbod voor ondersteuning in algemene of collectieve 
vorm. Alleen als het voorgaande geen soelaas biedt, wordt teruggevallen op een 
(duurdere) individuele voorziening. Het gesprek moet zodoende leiden tot een 
maatwerkoplossing voor de cliënt. Ter afronding van het traject wordt beoordeeld 
of het geboden ondersteuningsarrangement daadwerkelijk het gewenste effect 
heeft gehad (resultaatmeting). Dit totaal vernieuwde werkproces is in 2013 (los van 
de decentralisatie van begeleiding) in de gemeente Nederweert ingevoerd. De 
Kanteling zal in de gemeente Weert nog verder ontwikkeld worden. 

De verbreding schuilt in het feit dat samenhang wordt aangebracht in 
ontwikkelingen die sterk raken aan het vraagstuk van een effectieve en efficiënte 
uitvoering van de Wmo. Het gaat om de mogelijke veranderingen in het sociale 
zekerheidsstelsel en de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeente. Door deze 
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drie ontwikkelingen in onderlinge samenhang te benaderen, ontstaat de 
mogelijkheid koppelingen te maken tussen de verschillende beleidsterreinen (en de 
bijbehorende budgetten). Op die manier kan een integraal ondersteuningsaanbod 
voor de burger gerealiseerd worden.  
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1.10. Financiën en uitvoeringsaspecten 

De met de transities meegeleverde budgetten - en vooral de kortingen daarop - 
maken het bij voorbaat onmogelijk om te blijven doen wat we deden. Het volgende 
plaatje laat de voornemens voor het sociale domein uit het regeerakkoord zien met 
de kortingen: 

 
3 

Eigen
kracht

Medeverant-
woordelijkheid

Samenleving

Middelen

Ontwikkelingen & trends  
in samenleving & beleidOverheid

 

Die nieuwe balans vinden, is ook noodzakelijk voor de transities die de komende 
jaren het sociale domein in beroering zullen brengen: de transitie Jeugdzorg, de 
transitie van onderdelen van de AWBZ naar de Wmo en de samenvoeging van een 
aantal regelingen die de participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten 
stimuleren. De met de transities meegeleverde budgetten - en met name de 
kortingen daarop - maken het bij voorbaat onmogelijk om te blijven doen wat we 
deden. Het volgende plaatje laat de voornemens voor het sociale domein uit het 
regeerakkoord zien met de kortingen: 
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En alsof dat nog niet genoeg is, beweegt de uitkering die de gemeente ontvangt uit 
het gemeentefonds ook nog eens mee met de rijksuitgaven. Welke kant dat op gaat, 
behoeft geen uitleg. De gemeente kan niet anders dan in haar uitgaven snijden. Om 
te beginnen in de subsidies. 

 

Wat deze kortingen voor de gemeenten nu effectief inhouden is helaas bij het 
uitbrengen van deze nota nog steeds niet duidelijk. Op basis van de gehouden 
inventarisatie van de huidige kosten voor begeleiding en persoonlijke verzorging 
(op basis van de Trendrapportage AWBZ in beeld) kan dit als volgt worden 
vertaald: 

 Nederweert Weert 

Begeleiding €  2.442.000 €  6.466.000 

Persoonlijke 
Verzorging 

€  2.476.000 €  6.792.000 

Totale kosten/budget €  4.918.000 €   13.258.000 

25% korting €  1.229.500 €    3.314.500 

Te verwachten budget €  3.688.500       €    9.943.500    

De inwoners van Nederweert en Weert maken nu gebruik van een groter budget 
voor de functies begeleiding en persoonlijke verzorging dan straks beschikbaar zal 
zijn. De gemeenten zullen het dus anders moeten organisaren en op een andere 
wijze toekennen. 
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Uitvoeringsorganisatie 

De gemeenten worden geconfronteerd met uitbreiding van bestaande taken en een 
aantal nieuwe taken. Afhankelijk van de rol die de gemeenten hebben bij de 
uitvoering van die taken heeft dat consequenties voor de inrichting van de 
organisatie. In het onderstaande overzicht zijn 3 rollen van de gemeenten 
(regisserend, uitvoerend, controlerend) afgezet tegen de hoofdtaken die in het 
kader van de voorbereiding voor de decentralisatie moeten worden uitgevoerd. 

 

In de meeste gevallen hebben de gemeenten in de voorbereidingsfase een 
uitvoerende rol. In de meeste gevallen gaat het ook om taken die de gemeenten al 
uitvoeren in het kader van de Wmo. Bepalend is wel dat de omvang van de uit te 
voeren voorbereidingstaken aanzienlijk groter is dan in het verleden door een grote 
mate van diversiteit. Ook is de complexiteit groter dan in het verleden en worden 
er meer specifieke vaardigheden gevraagd, bijvoorbeeld bij het voeren van 
contractonderhandelingen en bij het organiseren van toegang. Voorwaarden voor 
een goede uitvoering zijn: 

• Beschikbaarheid van noodzakelijke deskundigheid; 
• Toereikendheid van de omvang van het gemeentelijk apparaat voor de extra 

taken; 
• Zicht op veranderingen betreffende de aard en type werkzaamheden in de loop 

van de tijd; 
• Samenwerking tussen gemeenten op een grotere schaal waarbij van elkaars 

kwaliteiten kan worden geprofiteerd; 
• Regisserende rol van de gemeente. 
 
Door de decentralisatie in een regionale projectstructuur op te pakken, samen met 
de gemeente Leudal, worden de voorwaarden voor een goede uitvoering zo goed 
mogelijk geborgd. 
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Deel 2 - Actieprogramma 2014 

In dit actieprogramma zijn de kaders uit het voorgaande hoofdstuk verwerkt tot 
concrete activiteiten met een daarbij horend tijdpad. Het actieprogramma is 
vooralsnog gericht op 2014 omdat dat de eerste en belangrijkste stap is die gezet 
moet worden om in 2015 daadwerkelijk te kunnen starten met de nieuwe 
dienstverlening aan burgers. Zoals in paragraaf 1.4 (‘De stip aan de horizon’) is 
aangegeven zal na elke fase een evaluatie worden verricht op grond waarvan de 
kaders voor de volgende fase kunnen worden bijgesteld. 
De gemeenten willen in de komende jaren gefaseerd veranderingen doorvoeren en 
schetsen hun voornemens aan de hand van een vijftal items: 

1. Ontwikkelen zelfsturing en zelfredzaamheid; 
2. Organiseren van hulp en voorzieningen; 
3. Contracteren van hulp en voorzieningen; 
4. Toegang bepalen tot het Wmo-domein; 
5. Persoonlijke Verzorging. 
 
Voor alle vijf de items hanteren de gemeenten (waar mogelijk) de volgende 
ijkpunten: 

• Van consumeren naar participeren; 
• Van individueel naar collectief; 
• Van professional naar vrijwilliger; 
• Van overnemen naar ondersteunen; 
• Van zorg naar welzijn; 
• Van instelling naar wijk/dorpskern. 
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2.1. Thema - ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfsturing 

Introductie  

In het huidige Wmo beleidsplan van de gemeenten zijn ‘eigen verantwoordelijkheid’ 
en ‘actief burgerschap’ (zelfsturing) als thema opgenomen. Het realiseren van de 
gestelde doelen voor de korte en lange termijn vereist een behoedzaam geleid 
proces binnen de randvoorwaarden die de gemeenten hebben benoemd.  

Burgers moeten worden aangesproken op hun mogelijkheden en daarbij zo nodig 
worden ondersteund. Zij moeten doordrongen zijn van hun verantwoordelijkheid 
voor zichzelf en voor hun omgeving. 
Het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers kan alleen indien betrokken 
partijen hun verantwoordelijkheid nemen, met elkaar gaan samen werken en elkaar 
de ruimte geven die nodig is voor zelfredzaamheid. De gemeenten zullen starten 
met het inrichten van een ondersteuningnetwerk op nader te bepalen niveaus 
waarin toegeruste professionals (Welzijn Nieuwe Stijl) georganiseerd burgerschap 
kunnen begeleiden. 
 
Activiteitenprogramma bij zelfredzaamheid en zelfsturing 

2.1.1 Activiteit Methodiek ontwikkelen en introduceren voor zelfevaluatie door burgers om te  
bepalen welke oplossingsrichting past bij het participatieprobleem 
(bijvoorbeeld: eigen kracht wijzer). 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, maatschappelijke organisaties en materiedeskundigen 

 Resultaat De burger met een ondersteuningsbehoefte kan met een eenvoudig en 
gemakkelijk toegankelijk hulpmiddel zelf bepalen hoe zijn hulpvraag past in de 
context van het gemeentelijk Wmo beleid en wat hij/zij moet doen om het 
probleem te compenseren. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Om de burger een instrument te geven waarmee hij zelf kan bepalen wat de 
meest voor de hand liggende oplossing is voor zijn probleem, met als resultaat 
ontlasting van het ambtelijk apparaat en maatschappelijke organisaties. 

 Risico’s n.v.t. 

 

2.1.2 Activiteit Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan voor informatie aan burgers 
en aanbieders ten aanzien van zelfsturing en zelfredzaamheid. 

 Door wie Communicatieadviseur in samenspraak met beleidsambtenaar Wmo 

 Resultaat Een notitie met beschreven communicatiedoelen, communicatiemiddelen, 
globale inhoud van de boodschap en de daarbij horende tijdlijn. 

 Plaats Afdeling communicatie van de gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e, 2e en 3e kwartaal 2014 

 Waarom Om de burger tijdig en juist te informeren over betrokkenheid, ontwikkelingen 
en vorderingen. 

 Risico’s Burgers haken mogelijk onvoldoende aan waardoor het effect mogelijk minder 
is. Deze communicatiecampagne zou langdurig en intensief kunnen worden. Het 
gaat immers om cultuurverandering. 
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2.1.3 Activiteit Nader onderzoek naar de condities en voorwaarden voor zelfsturing en 
zelfredzaamheid. 

 Door wie Vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden in samenspraak met 
beleidsmedewerkers eventueel ondersteund door materiedeskundige. 

 Resultaat Een operationeel draaiboek met instrumenten voor de ontwikkeling van 
zelfsturing en zelfredzaamheid. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e en 2e kwartaal 2014  

 Waarom Burgers willen aan het begin van het proces inzage in de wijze waarop het 
einddoel te realiseren is. 

 Risico’s Een blauwdruk die onvoldoende aansluit op de specifieke mogelijkheden van de 
afzonderlijke kernen 
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2.2.  Thema - organiseren van hulp en voorzieningen 

Introductie 

Afhankelijk van de mate van de beperkingen als gevolg van ziekte, handicap, 
stoornis of chronische ouderdom dienen de gemeenten te zorgen voor een passend 
ondersteunings- of begeleidingsaanbod op kern, gemeentelijk, regionaal (= 
Midden-Limburg West) of bovenregionaal niveau (= Midden-Limburg). Het huidige 
AWBZ-aanbod bestaat uit een grote diversiteit aan voorzieningen en individuele 
zorgproducten. Veel van deze voorzieningen overlappen elkaar of kunnen voor 
andere doelgroepen worden aangeboden. Om het bestaande aanbod te 
herstructureren en er synergie in te brengen is inzicht nodig in de vraag waar de 
overlap zit. Uit het interactieve proces is naar voren gekomen dat in ieder geval in 
de dagbesteding voor verschillende groepen overlap zit. Het is echter nog niet 
duidelijk waar deze precies zit en hoe een alternatief aanbod er uit moet zien. Om 
die reden kiezen de gemeenten ervoor om het huidige brede AWBZ-aanbod bij de 
start van de decentralisatie in 2015 grotendeels ongewijzigd over te nemen en in 
fase 2 te koersen op structurele veranderingen in het aanbod. 

Uit de cijfers blijkt dat een groot deel van de Begeleiding onder de AWBZ wordt 
geleverd als zorg in natura. Slechts 20 % (weliswaar is dit fors gegroeid) wordt 
middels een PGB geleverd. De belangrijkste waarde van een persoonsgebonden 
budget ligt in het feit dat de cliënt de zeggenschap krijgen over zijn eigen 
voorziening heeft en naar eigen inzicht keuzes maakt. 
Een nadeel is dat het PGB een aanzuigende werking heeft gehad (mantelzorg, 
vrijwilligerswerk en gebruikelijke zorg werd betaald werk) en dat het de collectieve 
voorzieningen ondermijnt. Vooral het tweede aspect staat op gespannen voet met 
de gekantelde Wmo waarin burgerparticipatie, welzijnsvoorzieningen en collectieve 
‘zorgvoorzieningen’ het primaat krijgen. 

Beleidskader 

Uitgangspunt is dat alle voorzieningen die gebruikt worden, binnen en buiten de 
gemeentegrenzen, worden aangeboden aan de burgers. Voor aanbod dat onder 
invloed van de naderende decentralisatie van Begeleiding naar de Wmo door 
aanbieders is teruggetrokken of gewijzigd (bijvoorbeeld de DAC’s van de RIAGG 
Zuid) wordt aangesloten bij de door de aanbieder ingezette veranderingen ook als 
dat vooruitloopt op nog vast te stellen veranderingstrajecten die door de gemeente 
worden geëntameerd. 

In 2014 zal een begin gemaakt worden met de integratie van dagvoorzieningen 
voor diverse doelgroepen. Ook zullen experimenten worden opgezet waarbij 
bepaalde vormen van individuele begeleiding worden vervangen door een aanbod 
in groepsvorm. Daar waar zorgaanbieders en vrijwilligers op eigen initiatief eerder 
dan in 2014 willen experimenteren zal de gemeente medewerking verlenen. 

In 2015 wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om bepaalde eenvoudige 
vormen van individuele begeleiding (zoals toezicht, ondersteuning bij 
boodschappen doen, doktersbezoek etc.) uit te laten voeren door lager opgeleide 
mensen dan de hoogwaardige professionals die nu door zorgaanbieders worden 
ingezet. Het gaat hier om mensen die worden opgeleid tot ondersteuner op niveau 
1 en 2 waarvoor met name kansarmen op de arbeidsmarkt in aanmerking komen.  
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Het aanbod voor jeugdigen onder 18 jaar met een psychiatrische grondslag blijft 
gehandhaafd totdat herijking plaatsvindt in het kader van de transitie jeugdzorg. 

Vervoer waarin in combinatie met toegang tot Begeleiding wordt voorzien zal in de 
tweede helft van 2015 worden herijkt. 

In aanvulling op het aanbod in natura zorg zal voor de burger een PGB onder 
voorwaarden mogelijk worden gemaakt. De belangrijkste voorwaarde is dat het 
PGB een laatste stap is indien natura zorg ontoereikend is. De primaire lijn is dat de 
gemeente een compensatie aanbod doet dat is gebaseerd op natura zorg. Hiervan 
kan de gemeente afwijken als dat nodig is. Dit zal echter niet als PGB regeling 
worden neergezet maar als ‘vergoedingregeling Begeleiding’ naar analogie van de 
huidige wijzigingen in de landelijke PGB regeling. Voor dit PGB komen burgers in 
aanmerking waarvoor (a) – geen compenserend aanbod voorhanden is en/of (b) – 
onder specifieke omstandigheden mantelzorg als vervanging voor professionele 
hulp willen inzetten en/of (c) – de regie over het eigen zorgaanbod willen en 
kunnen voeren. De vergoedingsregeling Begeleiding keert na indicatiestelling een 
bedrag of voucher uit waarmee de burger Begeleiding kan inkopen. 

In Bijlage 2b. is ter nadere toelichting een handreiking opgenomen waarin de 
context voor de vergoedingsregeling Begeleiding is weergegeven. 

Activiteitenprogramma bij het organiseren van hulp en voorzieningen 

2.2.1 Activiteit Opstellen van een vergoedingsregeling Begeleiding voor specifieke doelgroepen 
en onder voorwaarden als alternatief voor een PGB met inbegrip van de 
beleidsregels voor de toegang (zie Bijlage 2b.- handreiking PGB en 
Vergoedingsregeling Begeleiding). Uitvoeren van een pilot is een optie. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, beleidsambtenaar jeugdzorg, in samenspraak met 
materiedeskundige 

 Resultaat Aan burgers met een ondersteuningsvraag die voldoet aan specifieke eisen kan 
de gemeente, in afwijking van de hoofdregel dat een aanbod altijd in natura 
wordt gedaan, een financiële vergoeding of voucher ter beschikking stellen 
waarmee de burger naar eigen keus compensatie kan inkopen. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 2e en 3e kwartaal 2014 

 Waarom Om het aanbod te flexibiliseren en voor de cliënt het gebruik van niet 
gecontracteerde partijen mogelijk te maken. Om voor burgers flexibiliteit en 
eigen regie te stimuleren. 

 Risico’s Onvoldoende ervaring met uitvoering PGB regeling. Omvang PGB niet 
toereikend als vervanging natura zorg. Dit kan worden opgevangen in een 
experiment. Onbedoeld gebruik van PGB, prikkel om PGB in te zetten voor 
mantelzorg en vrijwillige hulp. Het model moet voorzien in een negatieve 
prikkel om het PGB oneigenlijk in te zetten. 

 
2.2.2 Activiteit Opstellen van een regeling eigen bijdragen en betalingen. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, Wmo controller en afdeling financiën 

 Resultaat Burgers weten welke eigen bijdrage de gemeente rekent indien de gemeente 
compenseert in de vorm van Begeleiding in groepsvorm of individueel en op 
welke wijze deze wordt geïnd of verrekend. 

 Plaats Gemeente 
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 Wanneer 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Om de rol van de gemeente als ondersteunend neer te zetten en niet als 
overnemend. Kostenbeheersing. 

 Risico’s n.v.t. 

 
2.2.3 Activiteit Opstellen van een plan van aanpak integratie dagvoorzieningen en uitvoeren 

van een pilot voor een of meer sectoren. 

 Door wie Aanbieders en beleidsambtenaar Wmo 

 Resultaat Dagvoorzieningen zijn niet categoraal opgezet en ingericht maar bedienen 
meerdere doelgroepen en/of richten zich op meerdere begeleidingsdoelen voor 
diverse doelgroepen en zijn derhalve meer kosteneffectief. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e kwartaal 2014 

 Waarom Om overlap tussen dagvoorzieningen te minimaliseren en de voorziening dichter 
bij de burger te brengen. 

 Risico’s Groepsvorm niet in alle gevallen geschikt. Kan worden ondervangen door goede 
analyse en intake. 

 
2.2.4 Activiteit Opzetten en uitvoeren pilots voor de ondersteuning op niveau 1 en 2 door 

gebruik te maken van mensen die in het kader van de voorgenomen herziening 
van het sociale zekerheidsstelsel niet meer terecht kunnen in de sociale 
werkvoorziening, dan wel om andere redenen kansarm zijn op de arbeidsmarkt 
(zie Bijlage 2c. – handreiking servicetaken in de Wmo). 

 Door wie Beleidsambtenaren Wmo en Sociale zekerheid ondersteund door 
materiedeskundige. 

 Resultaat De gemeente wordt in staat gesteld om eenvoudige taken die door relatief dure 
krachten worden uitgevoerd in de toekomst uit te laten voeren door mensen die 
anderszins een beperking hebben maar wel in staat zijn om in het kader van 
wederkerigheid iets terug te doen voor de gemeenschap. Ook beperkt dit het 
aantal mensen die een sociale uitkering genieten zonder daarvoor een 
tegenprestatie te geven. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e en 2e kwartaal 2014 

 Waarom Om dure vormen van ondersteuning waar dat mogelijk is te vervangen door 
goedkopere varianten, het aanbod voor mensen met een beperking te 
waarborgen en werkgelegenheid te creëren voor kansarmen op de 
arbeidsmarkt.. 

 Risico’s Concurrentierisico met aanbieders, kan worden ondervangen door social return 
paragrafen in contracten. Gebruik maken van quotumregeling Participatiewet. 

 
2.2.5 Activiteit In detail in kaart brengen van het huidige aanbod en verwerken tot een 

relatiebeheer systeem voor Begeleiding. Herijken van het bestaande aanbod op 
basis van de sociale kaart. Overlapping in aanbod lokaliseren en het 
beschikbare volume toetsen aan de behoefte. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo en Wmo consulenten 

 Resultaat Een sturingsmiddel voor de gemeente om de behoefte aan voorzieningen naar 
aard en omvang af te zetten tegen het beschikbare aanbod en op basis daarvan 
het inkoopbeleid vast te stellen. 
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 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e, 2e en 3e kwartaal 2014 

 Waarom Om zicht te krijgen op de diversiteit en het gebruik van het aanbod, ter 
ondersteuning van de verwijs- en inkoopfunctie van de gemeente. Om specifiek 
te kunnen maken welk aanbod schaars en welk aanbod rijk aanwezig is. Dat 
kan vervolgens gebruikt worden voor gedifferentieerd prijsbeleid per 
voorziening. 

 Risico’s Levert risico op van aanbodsturing. 

 
 
2.2.6 Activiteit Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om individuele begeleiding te 

vervangen door een groepsgewijze aanpak. 

 Door wie Aanbieders en beleidsambtenaar Wmo 

 Resultaat Notitie met opties voor vervanging van individuele door groepsgewijze 
begeleiding. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e en 2e kwartaal 2014 

 Waarom Om goedkopere varianten van Begeleiding aan te kunnen bieden voor specifieke 
groepen. 

 Risico’s n.v.t. 

 
2.2.7 Activiteit Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om vervoer bij Begeleiding voor 

doelgroepen te integreren en in te bedden in een Wmo breed vervoersplan met 
inbegrip van de beleidsregels voor vervoer. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo (en leerlingenvervoer) en 
aanbieders/vervoerders/materiedeskundigen 

 Resultaat Binnen de gemeente bestaat één regeling voor vervoer waarbij uitgegaan wordt 
van een vervoerssysteem dat de behoeften van de verschillende doelgroepen 
dekt en overlappingen in route en tijdstippen zoveel als mogelijk beperkt. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e en 2e kwartaal 2014 

 Waarom Om het vervoer in een duidelijke en transparante regeling onder te brengen op 
maat van de zorgvrager en het gebruik van vervoer aan voorwaarden en eigen 
mogelijkheden te verbinden. 

 Risico’s n.v.t. 
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2.3. Thema - contracteren van hulp en voorzieningen 

Introductie 

De hulpverlening die de gemeenten aan haar burgers zal bieden moet worden 
ingekocht bij derden. Welzijnsinstellingen en zorgaanbieders zullen financiering 
aanvragen bij gemeenten voor producten die zij (willen) aanbieden. De vraag die 
zich hierbij voordoet is welke beleidsvrijheid gemeenten hebben binnen de 
regelgeving om invulling te geven aan de inkoopvorm. Onderwerpen die hierbij een 
rol spelen zijn de juridische titel (subsidie of overheidsopdracht), voorwaarden bij 
het volgen van een Europese aanbesteding voor 2B-dienstverlening en praktische 
invulling van een aanbesteding in overeenstemming met de voorwaarden voor 2B-
dienstverlening. Binnen de regelgeving voor 2B-dienstverlening bestaan praktische 
modellen om vorm te geven aan het contracteer en inkoop proces. Een daarvan is 
de methodiek van bestuurlijk aanbesteden. Deze methodiek onderscheidt zich van 
de traditionele vormen van aanbesteding doordat de gemeente als opdrachtgever 
een meerjarige inhoudelijke en financiële samenwerkingsrelatie aangaat met 
geselecteerde aanbieders. Dat biedt de gemeente een fundament om informatie bij 
de aanbieder vandaan te halen om het inkoopbeleid op te kunnen baseren. De 
aanbieder ondervindt een positief effect van die relatie omdat ondernemingsrisico’s 
worden verminderd en de continuïteit van de bedrijfsvoering beter is gegarandeerd. 

Beleidskader 

Subsidiëren en contracteren zijn twee basisinstrumenten voor inkopen. Bij 
(privaatrechtelijke) contracten gaan partijen een wederkerige relatie aan. De ene 
partij levert een dienst waar de andere partij een betaling tegenover stelt. Bij 
(publiekrechtelijke) subsidies vindt bekostiging van activiteiten plaats door een 
bestuursorgaan die door een partij worden ontplooid. Bij een contract is sprake van 
een juridisch afdwingbare prestatieplicht, maar bij een subsidie kan ook geld 
worden teruggehaald bij onjuiste of onvolledige besteding. Bij contracten is er meer 
keuzevrijheid voor de inkopers dan bij subsidies. De keuzevrijheid voor gemeenten 
zal echter, vanwege de noodzaak van kwaliteitsborging, zeker bij complexe 
producten, relatief beperkt zijn. Contracteren biedt meer prikkels voor verbetering 
van zorg. Er zijn echter verschillende andere instrumenten waarmee dit doel ook 
kan worden bereikt, zoals prestatiesturing, benchmarking, klanttevredenheids-
onderzoek, innovatiebudgetten en persoonsvolgende budgetten. 

De verschillende onderdelen van de Wmo begeleiding en persoonlijke verzorging 
vragen om verschillende vormen van inkoop. Er zal een strategisch inkoopplan 
worden opgesteld, waarbij keuzes worden gemaakt uit diverse modellen, zoals 
detacheringsmodel, subsidiemodel, etc. Bij het opstellen van het strategisch 
inkoopplan leggen we een link met de Jeugdzorg.  

Contract- en relatiebeheer worden belangrijke componenten in de samenwerking 
tussen aanbieders en gemeente. Door regelmatige toetsing zal voorkomen worden 
dat gecontracteerde volumes ‘uit de pas gaan lopen’ met de ontwikkeling van de 
vraag. In de overeenkomsten worden dan ook tussentijdse 
bijstellingsmogelijkheden ingebouwd. 

Er worden niet alleen overeenkomsten gesloten met ‘grote’ en ‘lokale’ aanbieders. 
Deze worden wel benaderd om de kaders van de overeenkomsten te verkennen en 
vast te leggen. Als de gemeenten en deze aanbieders een overeenstemming 
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hebben over de inhoud en het financiële kader, wordt het sluiten van een 
overeenkomst met de gemeenten opengesteld voor iedere aanbieder. Aanbieders 
moeten daarbij wel volledig voldoen aan de modelovereenkomst en voldoende 
garanties kunnen geven over de kwaliteit van de dienstverlening. Voor zeer kleine 
aanbieders geldt dat de gemeenten bij voorkeur niet rechtstreeks contracten sluiten 
over zeer kleine volumes. Omdat de gemeenten het aanbod van kleine aanbieders 
als toegevoegde waarde zien wordt ingezet op een relatie via onderaannemerschap 
of via bundeling van initiatieven in (branche)organisaties, zoals dat o.a. gebeurt bij 
de zorgboerderijen. 

Activiteitenprogramma bij contracteren 

2.3.1 Activiteit Gespreksronde aangaan met te contracteren aanbieders met als onderwerpen 
historische volumes, prijzen, kwaliteit, innovatiepotentieel en bereidheid, 
relatiebeheer aspecten. Doel is informatie halen. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo en externe aanbestedingsdeskundige 

 Resultaat De gemeente weet wat de aanbieders in het verleden onder de AWBZ hebben 
geleverd en tegen welke kosten. De gemeente weet ook waar de 
aangrijpingspunten liggen om tot beperking in kosten te komen op grond van 
wijzigingen of innovaties in het bestaande aanbod. 

 Plaats Bij aanbieders 

 Wanneer 1e en 2e kwartaal 2014 

 Waarom Om in beeld te krijgen wat de inhoud van de te sluiten convenant moet zijn en 
met welke volumes de gemeente rekening moet houden. 

 Risico’s Onvoldoende kennis in eigen huis. Kan worden opgelost door inzet 
materiedeskundige(n). 

 
2.3.2 Activiteit Inkoopkader opstellen, procedure vaststellen, convenant opstellen, 

volumecontract opstellen, resultaatovereenkomst niet productiegerelateerde 
taken opstellen, verantwoordingsmethodiek ontwerpen. Met inbegrip van het 
kwaliteitskader en het kader voor subcontracteren (uitbesteden) aan kleinere 
partijen met een beperkt aanbod. Subsidiemogelijkheid niet uitsluiten. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, afdeling financiën, externe materiedeskundige(n) 

 Resultaat De gemeente beschikt over een inhoudelijk kader voor de inkoop van 
begeleidingsdiensten (naar aard en omvang) en beschikt over een procedure 
voor de contractonderhandelingen met aanbieders. Er is een 
modelovereenkomst beschikbaar waarin is aangegeven (naast volume en prijs) 
aan welke kwaliteitseisen het aanbod moet voldoen, hoe aan de gemeente moet 
worden verantwoord en welke mogelijkheden de contractpartij heeft om met 
hoofd- en onderaannemerschap te werken. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 3e kwartaal 2014 

 Waarom Ontwikkelen van een basis voor de contracten. Om onderaannemerschap met 
kwaliteitsgarantie mogelijk te maken. 

 Risico’s n.v.t. 

 
2.3.3 Activiteit Aangaan onderhandelingen en sluiten contracten met (voorkeur)aanbieders. 

Informeren overige aanbieders over condities en aangaan contracten andere 
aanbieders. 
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 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, afdeling financiën, externe materiedeskundige(n) 

 Resultaat De gemeente heeft tijdig voor aanvang van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid overeenkomsten gesloten met zorgaanbieders zodat de 
ondersteuning van burgers met een beperking in voldoende mate door de 
gemeente kan worden gecompenseerd. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2014 

 Waarom Sluiten van overeenkomsten. Completeren aanbod. 

 Risico’s N.v.t. 

 
2.3.4 Activiteit Scholingsprogramma voor relatie- en contractbeheer door Wmo consulenten 

opstellen en uitvoeren. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, leidinggevende Wmo team en externe 
materiedeskundigen 

 Resultaat De Wmo consulenten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om in 
regelmatig contact met de gecontracteerde aanbieders de voortgang en de 
kwaliteit van de dienstverlening te bespreken en zo nodig bij te sturen.  

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Om al in 2014 toegerust te zijn om de relatie met aanbieders te onderhouden 
en te kunnen sturen op resultaten. 

 Risico’s n.v.t. 
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2.4. Thema - toegang bepalen tot het Wmo domein 

Introductie 

Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een 
burger. In het onderstaande schema is de AWBZ zorg voor een burger 
weergegeven met de daarbij betrokken partijen en hun taak. 

 

De toegang tot de AWBZ wordt geregeld door het bureau Jeugdzorg (BJZ) voor 
kinderen met een psychiatrische grondslag en door het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) voor kinderen met alle andere grondslagen en voor volwassenen. De 
huidige manier van toegang bepalen wordt vaak als bureaucratisch ervaren. In het 
interactieve proces en de consultatieronde wordt de meerwaarde van professionele 
indicatiestelling als middel voor toegangsbepaling in twijfel getrokken. Cliënten zien 
indicatiestelling vaak als toegevoegde waarde bij het objectiveren van de zorgvraag 
waardoor de ‘claim’ helder geformuleerd kan worden. 
Vereenvoudigingen in het huidige indicatiestellingproces hebben het accent in de 
uitvoering verschoven van de oorspronkelijke indicatieorganen naar een 
mandaatconstructie waarbij aanbieders een belangrijke rol spelen. Het 
indicatieorgaan treedt op als expertisecentrum en als toetsend orgaan. 

Beleidskader 

Vanaf 2015 wordt de toegang tot eenvoudige collectieve voorzieningen, zoals 
inloop- en dagvoorzieningen zoveel als mogelijk indicatievrij waarbij de 
gecontracteerde aanbieder of vrijwilligersorganisatie als poortwachter fungeert. 
Voor complexe collectieve voorzieningen zoals dagvoorzieningen voor meervoudig 
gehandicapte kinderen en voor alle individuele voorzieningen wordt de toegang 
geregeld via indicatiestelling. De indicatiestelling loopt in de beginfase via het 
gemeentelijk front-office en wordt primair uitgevoerd door daarvoor aan te stellen 
deskundige Wmo consulenten7 met een vakachtergrond als indicatiesteller. 
Complexere indicaties en overloop in capaciteit kan worden uitbesteed aan CIZ of 
andere deskundige partijen. 
De toegangsbepaling voor jeugdigen onder 18 jaar (nu door BJZ) kan mogelijk 
worden gewijzigd. Dit wordt opgenomen in het transitieplan voor de jeugdzorg. 
In 2015 wordt beoordeeld of indicatiestelling voor eenvoudige collectieve 
voorzieningen verder vereenvoudigd kan worden en of de poortwachterfunctie van 
de aanbieder vervangen kan worden door drempelvrije toegang met 
                                            

7 Waar gesproken wordt over Wmo consulenten worden verschillende functie’s bedoeld die binnen de 
gemeentelijke organisatie worden gecreëerd binnen de contouren van de reorganisatie van de front- en 
backoffice. Deze functie’s zullen nader uitgewerkt worden onder actiepunt 2.4.1. 
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steekproefsgewijze controle achteraf. De toegangsbepaling voor complexe 
collectieve voorzieningen en voor alle individuele voorzieningen wordt dan in 
beginsel overgedragen aan daarvoor in te richten ‘gebiedsteams’8 waarin 
maatschappelijke organisaties en gemeente met elkaar samenwerken. Dit kader 
dient te worden uitgewerkt in overleg met de maatschappelijke partners. De 
overdracht naar gebiedsteams zal geleidelijk gebeuren. 
De Wmo afdeling van de gemeente komt in een toetsende rol voor gemandateerde 
toegangsbepaling en in een uitvoerende rol voor de sturing van hoogcomplexe 
vragen van burgers. De inzet van externe indicatieorganen wordt zoveel als 
mogelijk afgebouwd tot een rol als expertisecentrum voor hoogcomplexe indicaties. 
In Bijlage 2a. is ter nadere toelichting een handreiking opgenomen waarin de 
context voor de vereenvoudiging van de toegangsbepaling is weergegeven. 

Activiteitenprogramma bij toegangsbepaling 

2.4.1 Activiteit Functieprofiel en capaciteitsplanning voor indicatiesteller(s) opstellen en 
aanstellingstraject in gang zetten. 

 Door wie Leidinggevende Wmo team in samenspraak met materiedeskundige. 

 Resultaat Een notitie waarin is aangegeven welke taken verricht moeten worden door de 
Wmo consulenten en welke taken worden uitgevoerd door externe deskundigen. 
Hieruit voortkomend een berekening van de gewenste capaciteit en kwaliteit 
van personeel bij de gemeente met daarbij een basisprofiel voor medewerkers. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013 

 Waarom Om tijdig het team Wmo consulenten te kunnen versterken. 

 Risico’s Schaarste op de markt omdat er meerdere gemeenten zijn die de 
deskundigheid voor Begeleiding niet in eigen huis hebben en derhalve moeten 
werven op de arbeidsmarkt. 

 
2.4.2 Activiteit Plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor scholing/kennisoverdracht 

(inhoudelijk m.b.t. Begeleiding) aan Wmo consulenten. Opzetten en uitvoeren 
scholingsplan toetsing (procesmatig en methodiek) voor Wmo consulenten. 
Hierbij ook aanbieders en cliëntorganisaties betrekken. 

 Door wie Leidinggevende Wmo team in samenspraak met materiedeskundige. 

 Resultaat Wmo consulenten beschikken over voldoende inhoudelijke kennis om overweg 
te kunnen met de diversiteit in ziektebeelden, handicaps en stoornissen bij de 
diverse doelgroepen uit de AWBZ. Ook beheerst de Wmo consulent de 
systematiek en de processen voor controle en toetsing van onder mandaat van 
de gemeente uitgevoerde werkzaamheden door derden. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2013, 1e en 2e kwartaal 2014  

 Waarom Om de eigen Wmo consulenten een goede basiskennis te bieden en om de 
veranderende rol van de Wmo consulent te ondersteunen. 

                                            

8 De naam ‘gebiedsteam’ staat voor een multidisciplinair sociaal team dat zich richt op een of meer 
kernen, wijken en/of dorpen binnen de gemeente. De exacte omvang van het werkgebied moet nog 
worden bepaald, maar de uitgangspunten voor de schaalgrootte uit paragraaf 1.9 zijn richtinggevend. 
Landelijk spreekt men vaak van sociale wijkteams. 
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 Risico’s (Over)belasting huidige Wmo consulenten. 

 
 
2.4.3 Activiteit Plan van aanpak, beleidsregels en model voor steekproefsgewijze controle 

opstellen voor toegang tot inloop- en dagvoorzieningen. 

 Door wie Aanbieders van inloophuizen en dagbesteding (advies) en gemeente 
(besluitvorming) 

 Resultaat Aanbieders voeren namens de gemeente de toegangsbepaling uit voor inloop- 
en dagvoorzieningen en doen dat met inachtneming van de door de gemeente 
opgelegde toegangsvereisten. Aanbieders weten dat de uitvoering van deze 
taak door de gemeente wordt gecontroleerd en getoetst en op welke manier. 

 Plaats Bij de huidige voorzieningen en aanbieders 

 Wanneer 1e , 2e en 3e kwartaal 2014 

 Waarom Om de voorzieningen laagdrempelig te maken en de kosten van indicatiestelling 
te reduceren. Tevens om de risico’s van onbedoeld gebruik van 
dagvoorzieningen te beperken. 

 Risico’s Er bestaat een risico dat teveel of verkeerde personen toegelaten worden tot 
deze voorzieningen. Dit risico wordt beheerst doordat Wmo consulenten 
steekproefsgewijs controles (laten) uitvoeren. 

 
2.4.4 Activiteit Trechtermodel opzetten voor filtering van eenvoudig en complex, 

indicatiestelling in eigen huis en indicatiestelling door expertisecentrum 
(indicatieorgaan). 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo in samenspraak met materie deskundige en 
beleidsambtenaar jeugdzorg. 

 Resultaat Wmo consulenten kunnen op basis van een transparante en reproduceerbare 
systematiek bepalen welke vraag van de burger door de Wmo consulent en 
welke vragen door een expertisecentrum (bijvoorbeeld een indicatieorgaan) 
moeten worden beoordeeld. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 1e en 2e kwartaal 2014 

 Waarom Om een verantwoord instrument te hebben om de toegangsbepaling te sturen. 

 Risico’s Te weinig deskundigheid in eigen huis. Afdekken door deskundigheid in te 
huren. 

 
2.4.5 Activiteit Bestek opstellen voor eventueel noodzakelijke inhuur van expertise bij BJZ, CIZ 

of andere deskundige partijen. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo en regisseur jeugdzorg in samenspraak met BJZ en 
CIZ. 

 Resultaat Met externe partijen, zoals CIZ, BJZ of andere deskundige bureaus kunnen 
onderhandelingen worden gevoerd over de inhoud van de dienstverlening en de 
daaraan gekoppelde kwaliteit, volume en prijs.  

 Plaats Gemeente, indicatieorgaan, materiedeskundige 

 Wanneer 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Om de aard en omvang van de in te huren capaciteit te bepalen. 

 Risico’s n.v.t. 
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2.4.6 Activiteit Opstellen en uitvoeren communicatieplan voor informatie aan burgers en 
aanbieders over toegang tot Wmo Begeleiding. 

 Door wie Communicatieadviseur in samenspraak met beleidsambtenaar Wmo 

 Resultaat Een notitie met beschreven communicatiedoelen, communicatiemiddelen, 
globale inhoud van de boodschap en de daarbij horende tijdlijn voor de periode 
2013 – 2014. 

 Plaats Afdeling communicatie van de gemeente 

 Wanneer 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Om de burger tijdig en juist te informeren voor 1 januari 2015 

 Risico’s Vertraging indien beleidsregels en filter niet tijdig gereed zijn. 

 

2.4.7 Activiteit Plan van aanpak opstellen voor de samenstelling en taakopdracht van 
gebiedsteams met inbegrip van het keukentafelgesprek. Per (zorg)sector een 
pilot opzetten en uitvoeren voor de toegangsbepaling door gebiedsteams. 
Opstellen plan van aanpak voor afbouw inhuur indicatiedeskundigheid. 
Opstellen plan van aanpak toetsing door Wmo consulenten. 

 Door wie Maatschappelijke organisaties + beleidsambtenaar Wmo + leidinggevende Wmo 
team 

 Resultaat Een integrale, alle sectoren omvattende systematiek om gebiedsteams, onder 
mandaat van de gemeente, toegang te laten geven tot specifieke onderdelen 
van het Wmo aanbod waarbij het resultaat steekproefsgewijs wordt getoetst 
door Wmo consulenten. Reductie van de inzet van externe expertise. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 2e, 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Om de rol van gebiedsteams voor de toegangsbepaling te duiden. Om het 
functioneren van de gebiedsteams te testen. Om dure indicatiestelling af te 
kunnen stoten en een specifiek expertisepakket over te houden. 

 Risico’s (Rechts)ongelijkheid wanneer een deel van de burgers op de traditionele manier 
toegang krijgt en een deel via de gebiedsteams. 
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2.5. Thema - Persoonlijke verzorging 

Introductie 

Persoonlijke Verzorging heeft tot doel om tot een beschikbaar aanbod te komen 
voor burgers met een geobjectiveerde behoefte aan ondersteuning bij de algemene 
dagelijkse verrichtingen (ADL) en medische verzorging. 

In Bijlage 5 wordt uitgebreid ingegaan op de huidige inhoud van de AWBZ-functie 
Persoonlijke Verzorging. 

De doel is om binnen het bestaande Wmo beleidskader ook de functie persoonlijke 
verzorging te integreren. De gemeenten dienen te beschikken over een inhoudelijk 
kader voor de inkoop van de persoonlijke verzorging (naar aard en omvang) en 
beschikt over een procedure voor de contractonderhandelingen met aanbieders 
afgestemd met de procedure voor inkoop van Begeleiding. Er dient een 
modelovereenkomst beschikbaar te komen waarin is aangegeven (naast volume en 
prijs) aan welke kwaliteitseisen het aanbod moet voldoen, hoe aan de gemeente 
moet worden verantwoord en welke mogelijkheden de contractpartij heeft om met 
hoofd- en onderaannemerschap te werken. 

2.5.1 Activiteit Inventarisatie van het verleden, historische volumes, prijzen kwaliteit. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, externe materiedeskundige(n), in (sub)regionaal 
verband. 

 Resultaat De gemeenten beschikken over informatie op persoonsniveau van de huidige 
AWBZ-indicaties voor de persoonlijke verzorging en weet wie de zorgaanbieders 
zijn alsmede heeft inzicht in het gebruik van PGB voor de persoonlijke 
verzorging.. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 1ste en 2de  kwartaal 2014 

 Waarom Inzicht in de verstrekte AWBZ-indicaties voor persoonlijke verzorging en het 
effectieve gebruik. Wetenschap van het volume in uren en financiën en de 
daadwerkelijke verzilvering van de afgegeven indicaties en de hoogte van de 
PGB’s 

 Risico’s Voorzetting van de toegekende AWBZ-indicaties brengt vanwege de korting op 
het rijksbudget een financieel risico met zich mee. 

 
2.5.2 Activiteit De mogelijkheden nagaan om te komen tot integratie en samenloop met de 

diensten die nog binnen de Hulp bij het Huishouden worden aangeboden. 

Tevens een overgangsregeling voor bestaande cliënten opstellen. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, externe materiedeskundige(n). 

 Resultaat De gemeenten hebben zicht op de mogelijkheden om integrale diensten aan de 
cliënten aan te bieden op het gebied van hulp bij het huishouden (als daartoe 
een noodzaak is) en persoonlijke verzorging. Er komt bij de cliënt één persoon 
voor beide functies.   

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 3e kwartaal 2014 

 Waarom Kostenreductie en integraal aanbof voor de cliënt. 
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 Risico’s Vanwege de budgetkorting dient gezocht te worden naar efficiënter en integraal 
aanbod in de dienstverlening. Er is een financieel risico bij handhaving van de 
bestaande situatie. 

 
2.5.3. Activiteit Opstellen van de toegangscriteria c.q. de indicatiestelling voor de persoonlijke 

verzorging 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, externe materiedeskundige(n). 

 Resultaat Onderzocht is op welke wijze de integrale toewijzing van diensten voor de 
persoonlijke verzorging gestalte krijgt. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2014 

 Waarom Persoonlijke verzorging is een individuele voorziening, waarvoor een 
indicatie/toegang verleend wordt 

 Risico’s Financieel bij een ongewijzgd AWBZ-beleid. 

 
2.5.4 Activiteit Inkoopkader opstellen, procedure vaststellen, convenant opstellen, 

volumecontract opstellen, resultaatovereenkomst niet productiegerelateerde 
taken opstellen, verantwoordingsmethodiek ontwerpen. 

Vindt plaats in combinatie met activiteit 2.3.2. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, externe materiedeskundige(n), in (sub)regionaal 
verband  

 Resultaat De gemeente beschikt over een inhoudelijk kader voor de inkoop van 
begeleidingsdiensten (naar aard en omvang) en beschikt over een procedure 
voor de contractonderhandelingen met aanbieders. Er is een 
modelovereenkomst beschikbaar waarin is aangegeven (naast volume en prijs) 
aan welke kwaliteitseisen het aanbod moet voldoen, hoe aan de gemeente moet 
worden verantwoord en welke mogelijkheden de contractpartij heeft om met 
hoofd- en onderaannemerschap te werken. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 3de en 4de  kwartaal 2014 

 Waarom Ontwikkelen van een basis voor de contracten. Om onderaannemerschap met 
kwaliteitsgarantie mogelijk te maken. 

 Risico’s n.v.t. 

 
2.5.5. Activiteit Opstellen van ontwerp-overeenkomsten voor dienstverlening 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, externe materiedeskundige(n), in (sub)regionaal 
verband 

 Resultaat Er zijn concept-overeenkomsten opgesteld. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 4e kwartaal 2014 

 Waarom Afspraken dienen vastgesteld te worden over ondermeer volume, prijs , 
kwaliteit dienstverlening, verslaglegging en evaluatie. 

 Risico’s n.v.t. 
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2.5.6. Activiteit Aangaan onderhandelingen en sluiten contracten met (voorkeur)aanbieders. 
Informeren overige aanbieders over condities en aangaan contracten andere 
aanbieders. 

 Door wie Beleidsambtenaar Wmo, externe materiedeskundige(n), in (sub)regionaal 
verband 

 Resultaat De gemeente heeft tijdig voor aanvang van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid overeenkomsten gesloten met zorgaanbieders zodat de 
ondersteuning van burgers met een beperking in voldoende mate door de 
gemeente kan worden gecompenseerd. 

 Plaats Gemeente 

 Wanneer 3e en 4e kwartaal 2014 

 Waarom Sluiten van overeenkomsten. Completeren aanbod. 

 Risico’s N.v.t. 
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2.6.  Planning activiteitenprogramma 

 
 

 

Activiteitenplanning  2013 2014 

Kw 4 Kw 1 Kw 2 Kw 3 Kw 4 
Ontwikkeling van zelfstudie 
en zelfredzaamheid  

2.1.1      

2.1.2      

2.1.3      

Organiseren van hulp 
voorzieningen 

2.2.1      

2.2.2      

2.2.3      

2.2.4      

2.2.5      

2.2.6      

2.2.7      

Contracteren van hulp en 
voorzieningen  

2.3.1      

2.3.2      

2.3.3      

2.3.4      

Toegang bepalen tot het 
Wmo domein  

2.4.1      

2.4.2      

2.4.3      

2.4.4      

2.4.5      

2.4.6      

2.4.7      

Persoonlijke verzorging  2.5.1      

2.5.2      

2.5.3      

2.5.4      

2.5.5      

2.5.6      

Ondersteunende activiteiten  2.6.1      

2.6.2      

2.6.3      

2.6.4      

2.6.5      

2.6.6      
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BIJLAGEN    
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Bijlage 1. Afkortingen 

Afkorting Voluit 

AWBZ Algemene wet Bijzondere Ziektekosten 

BJZ Bureau Jeugdzorg 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

DAC Dagactiviteiten Centrum 

GGZ: Geestelijke gezondheidszorg (zorgsector) 

GZ Gehandicaptenzorg (zorgsector) 

LG lichamelijk gehandicapten (zorgsector) 

NZA Nederlandse Zorg Autoriteit 

PG Psychogeriatrie (o.a. dementerende ouderen) 

PGB Persoonsgebonden Budget 

RCGGZ Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 

RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

RIBW Regionaal Instituut voor Beschermd Wonen 

UVIT Univé, VGZ, IZZ, Trias zorgkantoor 

V&V Verpleging en Verzorging (zorgsector) 

VG Verstandelijk gehandicapten (zorgsector) 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VVGI Vincent van Gogh Instituut 

VWS Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WWnV Wet Werken naar Vermogen 

ZIN Zorg in natura 

Zvw Zorgverzekeringswet 
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Bijlage 2. Handreikingen 

De in dit hoofdstuk opgenomen handreikingen zijn bedoeld als 
achtergrondinformatie bij het beleidskader en het actieplan. Ze beschrijven de 
ontwikkelingen die gezien worden op de verschillende beleidsterreinen en geven 
context aan de beleidskaders die in de voorgaande hoofdstukken zijn 
gepresenteerd. 

 

Bijlage 2a. Toegang tot de Wmo 

Inleiding 
In elke gemeente in Nederland wordt de toegang tot de Wmo al uitgevoerd. Het 
moment dat iemand een belemmering ervaart in zijn of haar deelname aan de 
samenleving is het moment waarop de toegang tot de Wmo een rol gaat spelen: 
iemand met een ondersteuningsvraag moet de weg naar de juiste ondersteuning 
goed weten te vinden, of moet daar naartoe geleid worden. Met ‘toegang’ bedoelen 
we het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) 
met een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning. Deze 
handreiking geeft inzicht in de mogelijke opties om de toegang tot de Wmo in te 
richten met het oog op de nieuwe doelgroepen en ondersteuningsvragen. 

Huidige situatie 
In de huidige situatie is de functie Begeleiding een aanspraak in het kader van de 
AWBZ. Burgers kunnen daardoor ‘recht’ doen gelden op Begeleiding als vorm van 
ondersteuning. In de wetgeving is vastgelegd dat daarvoor een besluit nodig is van 
een door de overheid aangewezen indicatieorgaan dat over voldoende expertise 
beschikt om de beperkingen van de aanvrager te beoordelen. Voor de AWBZ zijn 
het CIZ (voor alle doelgroepen behalve jeugdigen tot 18 jaar met psychiatrische 
problemen) en het BJZ (alleen voor tot 18 jaar met psychiatrische problemen) 
aangewezen om deze indicaties af te geven. Een indicatiebesluit bevat een 
overzicht van zorgfuncties waarvoor de aanvrager in aanmerking kan komen met 
daarbij vermeld de omvang, de frequentie en de maximale duur van het 
indicatiebesluit. De te leveren zorg kan wel eerder stoppen dan de uiterste datum 
van het indicatiebesluit, niet later. 

Wat wil de gemeente bereiken 
Het basisprincipe van de Wmo is de compensatieplicht. De compensatieplicht legt 
gemeenten de verplichting op om mensen met een beperking in de zelfredzaamheid 
en maatschappelijke participatie te compenseren, waardoor zij zelfstandig kunnen 
functioneren in de maatschappij. De gemeente beslist op welke wijze de 
compensatie vorm krijgt; de wet schrijft dat niet voor. Welke ondersteuning het 
beste aansluit bij de concrete belemmering in de participatie is afhankelijk van de 
lokale en individuele situatie. Hierdoor is lokaal maatwerk mogelijk. 
Het transformatieproces is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke 
effecten van de stelselwijziging: ander gedrag van professionals en burgers, andere 
cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het 
anders met elkaar omgaan tussen burgers, professionals, instellingen en 
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gemeenten. Hoe zorgen we ervoor dat ‘de belofte van de transformatie’ zo snel en 
effectief als mogelijk wordt verzilverd? Gemeenten zijn goed in staat om op het 
lokale niveau verbindingen te leggen tussen de verschillende beleidsterreinen. 
Daardoor ontstaat er voor de burger een beter, een meer integraal 
ondersteuningsaanbod. Dat aanbod zal er toe leiden dat burgers sneller en beter 
participeren in de samenleving. Een belangrijke doelstelling van veel gemeenten is 
het realiseren van een verschuiving van individuele voorzieningen 
naar meer collectieve arrangementen en het stimuleren van de eigen kracht. 
 
Welke keuzemogelijkheden zijn er 
Bij het bepalen van de strategie bij het organiseren van de toegang zijn de 
volgende vragen relevant: 

• Wat willen we bereiken met toegang? 
• In welke mate betrekken we lokale partners bij de vormgeving van de toegang? 
• Wie voert de toegang voor de gespecialiseerde vormen van begeleiding uit? 
• Is het nodig dat burgers zich voor alle vormen van ondersteuning melden bij de 

gemeente of kunnen bepaalde vormen van zorg of ondersteuning ook 
rechtstreeks ingezet worden? 

• Welke ruimte geven we aan de medewerkers die de toegang uitvoeren en welke 
mandaten horen daarbij? 

• Hoe zorgen we voor samenhangende keuzes ten aanzien van toegang, 
opdrachtgeverschap en bekostiging? 

• Organiseren we per 1 januari 2015 een integrale toegang of alleen de toegang 
voor de Wmo? 

Uitgangspunt is dat de toegang zo laagdrempelig mogelijk wordt vormgegeven en 
onnodige bureaucratie wordt voorkomen. Het gaat hierbij om de vraag of voor alle 
vormen van begeleiding toegangsbepaling nodig is of dat sommige vormen van 
begeleiding een geheel open karakter krijgen/hebben. Vervolgens is dan de vraag 
waar de grens ligt tussen vrij toegankelijk en een of andere vorm van 
toegangsbeheersing. Bij de toegangsbepaling is vervolgens aan de orde wie de 
bevoegdheid krijgt om die toegang te regelen. Het onderstaande schema kan bij de 
discussie behulpzaam zijn. 

Wijze van toegang bepalen Vervoer Tijdelijk 
verblijf

Ontmoeten Activeren Educatie Arbeid Matig 
beperkt

Ernstig 
beperkt

Meervoudig 
gehandicapt

Open karakter/vrij toegankelijk

Toegangsbepaling door aanbieder

Toegangsbepaling door sociaal wijkteam

Toegangsbepaling door WMO consulent

Toegangsbepaling na expertiseonderzoek* indien nodig indien nodig

* = via WMO consulent

Begeleiding in groepsverband Begeleiding individueel

 

In het schema zijn als voorbeeldopties weergegeven. Overleg is noodzakelijk om te 
bepalen of dit aansluit bij het gemeentelijk beleid. Van boven naar beneden wordt 
een steeds zwaardere procedure doorlopen. De uitleg die bij het schema gegeven 
kan worden is dat slechts in die gevallen een indicatieprocedure (dus met medische 
advisering, volledige inventarisatie van beperkingen en weging van oplossingen) 
nodig is als er sprake is van zeer complexe situaties of een zeer schraal en kostbaar 
aanbod. In dat geval loopt de indicatieprocedure via de Wmo consulent die, evenals 
nu het geval is, expertise kan inzetten. In alle andere gevallen kan de toegang 
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geregeld worden via de aanbieder of het sociaal gebiedsteam (de term sociaal 
gebiedsteam kan ook vervangen worden door een structuur die in de gemeente 
gebruikelijk is mits die dicht bij de burger is georganiseerd). Een uitzondering wordt 
gemaakt voor vervoer. Vervoer is binnen de AWBZ zodanig geregeld dat in theorie 
iedere burger met matige en zware beperkingen aanspraak kan maken op vervoer 
bij groepsbegeleiding (niet bij BGI). Er bestaan geen specifieke kenmerken 
waaraan je kunt differentiëren. Het feit dat niet alle deelnemers van BGG gebruik 
maken van vervoer komt voornamelijk doordat ze daar zelf niet om gevraagd 
hebben. Vervoer kan dus het beste aansluiten bij het huidige Wmo vervoersbeleid, 
dus met beoordeling van de noodzaak door de Wmo consulent. 

Voorkeurkeuze 
Toegangsbepaling op de traditionele manier binnen de AWBZ is per definitie een 
bureaucratisch proces. Dat komt door de claimgerichtheid van de AWBZ. Pogingen 
die de laatste jaren zijn ondernomen om de toegangsbepaling voor de AWBZ 
minder bureaucratisch te maken zijn gericht op het verzamelen van minder 
informatie of het laten verzamelen van informatie door anderen dan het 
indicatieorgaan. In alle gevallen vindt er echter nog steeds een vorm van 
beoordeling plaats alvorens een burger toegang krijgt tot de AWBZ. Die beoordeling 
kan ook in de Wmo noodzakelijk zijn. Dat geldt in het bijzonder voor individuele 
voorzieningen waarvoor ook geldt dat een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure 
mogelijk is. In die gevallen kan de toegangsbeoordeling plaatsvinden, zoals in 
bovenstaand schema is aangegeven, door een aanbieder, een sociaal gebiedsteam, 
een Wmo consulent of een expertisebureau in indicatiestelling. 

Uit het interactieve proces dat in de gemeenten Weert en Nederweert is doorlopen 
is vooral naar voren gekomen dat voor collectieve voorzieningen zoals dagopvang 
en inloopvoorzieningen de huidige toegangsprocedures zoals we die kennen uit de 
AWBZ veel te zwaar en te bureaucratisch zijn. Een eerste stap naar 
vereenvoudiging van toegang dicht bij de burger is daarom het zoveel mogelijk 
drempelvrij maken van collectieve voorzieningen. 

In tweede instantie kan een sociaal gebiedsteam worden ingezet om, eveneens 
dicht bij de burger en met een minimum aan administratieve procedures in de 
toegang tot individuele voorzieningen te voorzien. Een dergelijk gebiedsteam 

bestaat uit een kernteam dat 
is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van 
organisaties die al in de wijk 
aanwezig zijn zoals Punt 
Welzijn / Vorkmeer, MEE, de 
wijk- of dorpsraad, het 
algemeen maatschappelijk 
werk, huisarts en ook de 
gemeente. Hun taak is om te 
signaleren, te verwijzen en zo 
nodig door te geleiden naar 
een schil die om het kernteam 
actief is en waar deskundigen 
uit de verschillende 

V&V	  extramuraal

Burgers

Welzijns-‐
organisatie

MEE

Gemeente

Wijk-‐ of	  
dorpsraad

Maat-‐
schappelijk

werk

Huisarts
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• Gedeeltelijk	  
vrije	  inloop

• Toegang	  via	  
aanbieder

Collectieve	  
voorziening

• Toegang	  door	  
gebiedsteam

• Toegang	  door	  
aanbieder

• Toegang	  door	  
Wmo	  
consulent

Beperkte	  
individuele	  
voorziening

• Toegang	  door	  
Wmo	  
consulent

• Toegang	  via	  
expertise

Complexe	  of	  
meervoudige	  
individuele	  
voorziening

maatschappelijke organisaties zijn ondergebracht. 
In derde instantie vindt beoordeling plaats zoals we dat kennen uit de huidige Wmo 
en de AWBZ. Centraal in deze beoordeling staat de deskundigheid die nodig is om 
tot een afgewogen en juridisch houdbaar oordeel te komen. Hoewel de Wmo 
uitgaat van participeren en compenseren zullen veel burgers een beroep gaan doen 
op de Wmo vanuit de traditie van de AWBZ, dus gericht op een claim. Omdat de 
gemeente de plicht heeft om toereikend te compenseren zal ook het toelaten of niet 
tot individuele voorziening een proces blijven dat uiteindelijk getoetst kan worden 
door de bestuursrechter. Voor deze vormen van toegang bepalen moet de 
gemeente beschikken over deskundige Wmo consulenten of een relatie aangaan 
met professionele expertisecentra of aanbieders. Het hoofdproces voor 
toegangsbepaling in de Wmo zou er dus als volgt uit kunnen zien: 
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Bijlage 2b. PGB en Vergoedingsregeling Begeleiding 

Inleiding 
De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2012, dus nog voor de transitie van de functie 
Begeleiding naar de Wmo, de mogelijkheden voor het gebruik van het PGB fors 
beperkt. Mensen kunnen alleen nog een PGB aanvragen als ze een indicatie hebben 
voor verblijf in een zorginstelling. Het kabinet nam deze maatregel om het PGB 
betaalbaar te houden en onbedoeld en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

In het ‘lente akkoord’ in de 2e Kamer van 2012 wordt de PGB maatregel voor een 
deel terug gedraaid. Dit neemt echter niet weg dat er in de kamer wel draagvlak is 
om maatregelen te nemen om oneigenlijk en ongewenst gebruik van het PGB te 
corrigeren. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 43% van 
de PGB houders zou afzien van betaalde zorg indien deze als natura zorg zou 
worden geboden in plaats van in geld. Met andere woorden: het PGB draagt er toe 
bij dat de eigen mogelijkheden van de burgers onbenut blijven en de kosten van de 
zorg fors oplopen. Het PGB heeft een aanzuigende werking gehad (mantelzorg en 
vrijwilligerswerk werden betaald werk) en door het individuele karakter van het 
PGB werden de collectieve voorzieningen onderbenut. Beide aspecten staan op 
gespannen voet met de gekantelde Wmo waarin burgerparticipatie, 
welzijnsvoorzieningen en collectieve ‘zorgvoorzieningen’ het primaat krijgen. 

Huidige situatie 
De functie Begeleiding wordt onder de AWBZ voor een groot deel geleverd als zorg 
in natura. Slechts 20% (weliswaar is dit fors gegroeid) wordt middels een PGB 
geleverd. Bij de jeugdzorg werd aanvankelijk veel vaker PGB toegekend maar daar 
tekent zich een kentering af ten gunste van zorg in natura. 

Tegelijkertijd met de wetswijziging voor de transitie Begeleiding zal ook de Wmo 
worden aangepast. In deze aanpassing zal het Rijk ook de beperkende 
voorwaarden ten aanzien van het PGB vastleggen en het PGB in de Wmo 
waarschijnlijk als een ‘kan’ bepaling opnemen. Op welke wijze en onder welke 
voorwaarden en condities het gebruik van een PGB mogelijk blijft, moet nog nader 
worden uitgewerkt. 

Het reduceren van het PGB gebruik betreft uiteraard ook de huishoudelijke zorg, 
die al vanaf 2007 onderdeel is van de Wmo. Op dit vlak doen zich vergelijkbare 
ontwikkelingen voor, namelijk het vervangen van mantelzorg en vrijwilligerswerk 
door betaalde zorg op basis van het PGB. 

Wat willen de gemeenten bereiken 
De gemeenten streven met hun beleid naar eigen verantwoordelijkheid voor en 
maximale participatie door hun burgers. Zij willen met maatwerk inspelen op 
specifieke cliëntsituaties. De primaire lijn is dat de gemeenten een 
compensatieaanbod doen dat is gebaseerd op welzijn/zorg in natura. Algemeen 
gebruikelijke voorzieningen gaan voor collectieve voorzieningen en deze gaan weer 
voor individuele voorzieningen. De gemeente kan hiervan afwijken als dat nodig is. 

Voor en nadelen van het PGB  
Het PGB in zijn huidige vorm kent voor- en nadelen in het onderstaand overzicht 
zijn deze bij elkaar gezet. 
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Voordelen: 
• De belangrijkste waarde van een persoonsgebonden budget ligt in het feit dat de 

cliënt de zeggenschap heeft over zijn eigen voorziening en de kennis van zijn 
situatie en zijn beperking optimaal kan aanwenden; 

• De cliënt als opdrachtgever is in een positie om eisen te stellen aan de 
zorgverlener/ leverancier en kan beter en directer regie voeren als er meerdere 
zorgverleners nodig zijn; 

• Het PGB stimuleert het ‘out of the box’ denken en vergroot de keuzevrijheid. 
• Het PGB operationaliseert het begrip ‘de cliënt centraal’; 
• Omdat de cliënt inkoopt zonder overhead, op een markt met minder overhead, 

zou het PGB kostenbesparend moeten zijn; 
• Het gebruik van het PGB kan leiden tot vernieuwing van zorgvormen zoals 

Fokuswonen, groepswoningen en zorgboerderijen); 
• De PGB houders kunnen (tot nu toe) makkelijker ‘schuiven’ tussen bestedingen 

aan Wmo en AWBZ functies. Bij ZIN kan dit niet. 

Nadelen: 
• De aanzuigende werking van het PGB en het ondermijnen van collectieve 

voorzieningen. De aanzuigende werking van het PGB is in recente onderzoeken 
(waaronder SCP) aangetoond; 

• Het komt er op neer dat het PGB een geheel nieuwe groep gebruikers de zorg 
binnenhaalt, die geen belangstelling heeft voor natura en voorheen ook geen 
gebruik maakte van zorg in natura. Deze aanzuigende werking heeft overigens 
wel alles te maken met de manier waarop het PGB zich de afgelopen 15 jaar 
heeft ontwikkeld. De extreme wens naar laagdrempeligheid heeft de 
aantrekkelijkheid van het PGB enorm vergroot: geen bestedingsvoorwaarden, 
minder verantwoording achteraf, geen externe geldbeheerder. Het PGB werd zo 
‘een zak geld in de overheidsetalage’; 

• Het ondermijnende effect van het PGB op de collectieve voorzieningen. Ter 
vergelijking; als de overheid de burgers de keus geeft om zwembad of 
bibliotheek niet in natura te genieten maar er een individueel budget voor te 
krijgen, zullen deze voorzieningen niet lang meer bestaan; 

• Niet alle burgers zijn in staat naar ‘noodzaak’ in te kopen en de overheid koopt 
met een PGB haar verantwoordelijkheid voor de burger niet af; 

• De Wmo is veel meer doortrokken van de gedachte ’algemeen/collectief waar het 
kan, individueel waar het moet’. Die ontwikkeling is nog maar net  

    begonnen. Vormen van wijkgerichte, collectief georganiseerde zorg zullen vooral 
door de overkomst van de begeleiding in een stroomversnelling komen;  

• Grotere kans op onbedoeld en oneigenlijk gebruik en fraude; 
• De kwaliteit en effectiviteit van de voorziening is bij een pgb moeilijker te 

controleren door de gemeente dan bij natura; 
• Het PGB kan leiden tot het betalen van de mantelzorg/vrijwilligerswerk en 

ondermijnt daarmee de inzet van de civil society en de informele zorg; 
• De cliënt krijgt de werkgeversrol, met alle bijbehorende administratieve lasten; 

niet alle cliënten kunnen of willen dit; 
• Het PGB bedrag is weliswaar lager dan de natura kosten, maar het PGB wordt 

vaker volledig besteed terwijl een natura voorziening gemiddeld maar voor 75 
tot 80% wordt gebruikt. 
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Het PGB gewikt en gewogen 
Bij de overheveling van de functie Begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo 
verandert de zorgaanspraak in een recht op compensatie. De gemeenten kunnen 
zelf bepalen op welke wijze zij deze compensatie vorm gaan geven. Hierbij zal veel 
meer een beroep worden gedaan op collectieve programma’s, de informele zorg en 
de eigen middelen en mogelijkheden van individuele cliënten. Aangezien een 
dergelijke afweging vraagt om maatwerk (mede omdat de feitelijke begeleiding van 
dag tot dag en in verschijningsvorm steeds weer kan veranderen) is het PGB in 
algemene zin geen passende financieringsvorm. 

De gemeente kiest dan ook voor het compenseren in natura tenzij dit niet 
beschikbaar, toereikend of passend is. Indien ‘tenzij’ aan de orde is, zal dit niet in 
de vorm van een PGB regeling worden gegoten maar als ‘Vergoedingregeling 
Begeleiding’ worden verstrekt. Dit gebeurt naar analogie van de huidige wijzigingen 
in de landelijke PGB regeling. Voor het PGB in deze vorm komen burgers in 
aanmerking waarvoor: 

a) geen compenserend aanbod voorhanden is; 

en/of 

b) onder specifieke omstandigheden mantelzorg als vervanging voor professionele 
hulp willen inzetten; 

en/of  

c) de regie over het eigen zorgaanbod willen en kunnen voeren.  

De vergoedingsregeling Begeleiding keert na indicatiestelling een bedrag of voucher 
uit waarmee de burger de Begeleiding kan inkopen. Uiteraard kan de 
vergoedingsregeling ook op de huishoudelijke zorg en andere Wmo voorzieningen 
van toepassing zijn. 

Wat heeft gemeente nodig om voorkeurkeuze te realiseren? 
• Criteria voor het kunnen bepalen van ‘tenzij’; 
• Commitment van cliënten-, patiënten- en seniorenorganisaties 

(zorgvragersoverleg) en Wmo platform; 
• Vastgestelde kadernota transitie Begeleiding; 
• Gewijzigde Wmo verordening; 
• Eenduidige en heldere communicatie met de burgers; 
• Overgangsregime voor bestaande PGB houders. 

Criteria voor ‘tenzij’: 
Om te kunnen bepalen of er in plaats van zorg in natura een vergoedingsregeling 
moet worden getroffen, moet de gemeente de volgende items toetsen: 

• De algemene voorzieningen, de algemeen gebruikelijke zorg en mantelzorg en 
vrijwilligerswerk zijn niet voor handen; 

• De gecontracteerde zorgbieders kunnen de noodzakelijke zorg niet in natura 
leveren; 

• Er een mismatch is tussen het gecontracteerde aanbod en de feitelijke behoefte; 
• De collectieve Wmo voorzieningen zijn niet toereikend; 
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• Er is een objectief, onafhankelijk en integraal indicatiebesluit afgegeven; 
• De behoefte aan zorg is om te zetten in een gemiddeld volume gedurende de 

periode dat het besluit geldig is. 

Verdere uitwerking in actiepunt 2.2.1. 
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Bijlage 2c. Servicetaken in de Wmo 

Inleiding 
Deze handreiking verwijst naar actiepunt 2.2.4. Het Rijk heeft in het 
Bestuursakkoord 2011-2015 een drietal transities aangekondigd. Het gaat om de 
transitie van de AWBZ (met name de functie Begeleiding), de herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel en de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze transities 
maken deel uit van één bestuursakkoord zodat de gemeenten naar eigen inzicht en 
mogelijkheden deze transities in onderlinge samenhang kunnen inbedden in het 
gemeentelijk beleid.  

De voorgestelde wijzigingen in de sociale zekerheid en de Wmo raken elkaar direct 
op het onderdeel van de vraag en het aanbod ten aanzien van arbeid. Beide wetten 
gaan uit van participerende burgers, met als ultieme doel dat ook burgers met 
beperkingen (zoveel) mogelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien. Indien dat 
kan door maximale inzet op de Wmo draagt dit ook bij aan een kostenreductie.  

Huidige situatie 
Voor burgers met afstand tot de arbeidsmarkt zijn er geringe mogelijkheden voor 
het verkrijgen van betaald werk. De huidige Wet Sociale Werkvoorziening en de 
uitkeringswetten WWB en Wajong worden betrokken in de herziening van het 
stelsel. In het kader van die herziening krijgen gemeenten mogelijk de opdracht om 
burgers vanaf een loonwaarde vanaf 20% naar betaald werk te geleiden. 

De huidige structuur van de arbeidsmarkt biedt daartoe nauwelijks mogelijkheden. 
Toch zijn er aan de onderkant van de markt van zorg en welzijn talrijke taken te 
verrichten die nu door overgekwalificeerd personeel en dus tegen hogere kosten 
worden uitgevoerd. Deze taken worden onthouden aan burgers die wel passen bij 
het functieniveau van de werkzaamheden. Burgers met beperkingen (GGZ of VG) 
worden nu vaak geplaatst in werkprojecten met behoud van uitkering. De 
deelname aan deze projecten heeft veel voordelen zoals het verkrijgen van 
structuur en stabiliteit, identiteit en collegialiteit. Het ultieme doel, namelijk een 
plek op de arbeidsmarkt, en daardoor geheel of ten dele kunnen voorzien in het 
eigen levensonderhoud, is echter slechts voor weinigen weggelegd. 

We zien wel steeds meer initiatieven in de sfeer van maatschappelijk ondernemen 
met grote betrokkenheid van zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders nemen de 
begeleiding voor hun rekening en richten zich daarbij ook op (her)intreding op de 
arbeidsmarkt. 

De gemeenten krijgen in het kader van de Wmo steeds meer taken en een grotere 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar burgers. De extramuralisering en de 
vermaatschappelijking van de zorg gaan hand in hand en vragen van gemeenten 
creatieve, innovatieve en betaalbare oplossingen. Deze ontwikkelingen biedt de 
gemeente de kans om het benodigde aanbod te bezien in relatie tot het 
beschikbare arbeidspotentieel. 

Wat willen de gemeenten bereiken 
De gemeenten moeten in het kader van de Wmo diensten en voorzieningen 
contracteren om te voldoen aan haar compensatieplicht voor haar burgers. De 
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gemeenten hebben de eigen verantwoordelijkheid en burgerparticipatie tot pijlers 
van hun beleid gemaakt. Zij en willen dit tot uitdrukking brengen door mensen met 
beperkingen voornamelijk te ondersteunen in hun zelfredzaamheid.  

Met dit uitgangspunt verbindt de gemeente de uitvoering van de Wmo aan het 
stelsel van sociale zekerheid en ontstaat er ondermeer werkgelegenheid 
betreffende de volgende taken: 

• Verrichten van servicewerkzaamheden bij zelfstandig wonende mensen met 
beperkingen zoals boodschappen doen, deelname aan maatschappelijk verkeer 
mogelijk maken, ondersteuning bij deelname aan activiteiten, ondersteunen bij 
de uitvoering van eigen werkzaamheden; 

• Verrichten van servicewerkzaamheden binnen wijkcentra en 
verzorgingsinstellingen en woon-zorgcomplexen zoals boodschappen doen, 
deelname aan maatschappelijk verkeer mogelijk maken, ondersteuning bij 
deelname aan activiteiten, ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van 
inloopactiviteiten, restaurant werkzaamheden, dagbesteding etc.; 

• Verrichten van huishoudelijk werkzaamheden bij zelfstandig wonende mensen 
met beperkingen; 

• Verrichten van huishoudelijke werkzaamheden binnen wijkcentra en 
zorginstellingen en woon-zorgcomplexen; 

• Verrichten van technische werkzaamheden en klussen in en rond de woning voor 
zelfstandige wonende mensen met beperkingen. 

Deze werkzaamheden kunnen, mits de juiste voorwaarden en condities in acht 
worden genomen, ook worden verricht door burgers mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Wat staat de gemeenten te doen 
Bij de Risse en enkele zorgaanbieders (VG en GGZ) zijn al initiatieven genomen of 
in ontwikkeling voor het creëren van passende werkgelegenheid voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Men richt zich daarbij op de vrije markt maar ook op 
de gesubsidieerde dienstensector. Het bedrijfsleven staat in principe open voor 
deze potentiële werknemers mits de begeleiding goed is geregeld en de kosten niet 
te zeer op het bedrijfsleven drukken. Er ontstaan ook nieuwe bedrijfjes waarin deze 
werknemers emplooi vinden maar ook hiervoor geldt dat begeleiding voorhanden 
moet zijn.  

De ‘gesubsidieerde’ sector (in toenemende mate de verantwoordelijkheid van de 
gemeente) biedt op de korte termijn de beste mogelijkheden voor passende 
werkgelegenheid. Zoals eerder gesteld kunnen de doelstellingen van de Wmo en 
sociale zekerheid in deze sector worden verbonden. 

De gemeenten contracteren instellingen voor het leveren van diensten en 
ondersteuning en maken daarbij afspraken over de inzet van werknemers (social 
return). Aan werknemers met beperkingen moeten scholing op maat worden 
geboden en ze moeten worden begeleid naar en op de werkplek. 

De gemeenten stellen een convenant op waarin serviceverlening aan burgers met 
beperkingen wordt gekoppeld aan werkgelegenheid voor burgers met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het convenant is van toepassing op alle overeenkomsten en 
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contracten die de gemeenten sluiten met partners in het kader van de Wmo en de 
sociale zekerheid (eventueel uit te breiden naar de AWBZ). 

De gemeenten stellen met aanbieders van zorg (begeleiding) en onderwijs een 
scholingsprogramma op dat aansluit op de leer- en werkmogelijkheden van deze 
doelgroepen. 
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Bijlage 3. Samenvatting gesprekken met aanbieders Begeleiding. 

Per sector is een korte samenvatting van de meest relevante opmerkingen en 
opvattingen van regionale zorgaanbieders aanbieders weergegeven. Deze 
opmerkingen staan op zichzelf en zijn nog niet geijkt aan de beleidskeuzes die de 
gemeente maakt: 

Vanuit de sector verpleging en verzorging 
De instellingen in de sector Verpleging en Verzorging leveren op grond van de voor 
hen geldende bekostigingssystematiek doorgaans maximaal 80% van de 
geïndiceerde zorg aan hun cliënten. Zij zijn van mening dat dit niet ten koste gaat 
van de kwaliteit en niet ten koste van de cliënt. Zij stellen binnen de bandbreedte 
van de indicatie zelf zorgarrangementen samen en passen deze aan naar gelang de 
cliëntsituatie verandert. De zorgbehoefte verandert immers continue en in de 
contracten moet ruimte zijn om daar flexibel op te reageren. 

De instellingen werken voor specifieke groepen cliënten onderling samen en 
stemmen af met huisartsen waardoor een deel van de intramurale zorg kan worden 
vervangen door extramurale zorg. Zorgaanbieders zijn van mening dat de CIZ 
indicatie vooral van toegevoegde waarde is voor het vaststellen van het recht op 
Begeleiding Individueel maar niet voor Begeleiding Groep. De dagverzorging kan 
indicatievrij worden gemaakt en met ondersteuning door professionals ook voor een 
deel door vrijwilligers worden gerund. Binnen de dagverzorging kan een deel van 
het huidige individuele aanbod in groepsvorm worden aangeboden. De meeste 
indicaties voor Begeleiding worden op dit moment gesteld door de zorgaanbieders 
zelf, weliswaar onder mandaat van het CIZ.  

Binnen de sector Verpleging en Verzorging is ketenzorg voor PG cliënten een 
beproefde en succesvol gebleken formule. De V&V aanbieders willen de onderlinge 
samenwerking intensiveren en zijn voorstander van de inrichting van gebiedsteams 
die vergaande bevoegdheden krijgen ten aanzien van de toegang en levering van 
zorg en welzijn. 

Het vervoer naar ondermeer de projecten dagverzorging kan logistiek en qua 
coördinatie efficiënter en goedkoper georganiseerd worden. Geïntegreerd vervoer 
voor bijvoorbeeld de Wmo, AWBZ en schoolvervoer levert schaal- en 
efficiencyvoordelen op. 

Zorgaanbieders opteren voor een wijze van contracteren waarbij ruimte wordt 
gegeven voor maatwerk en innovatie. Zorgaanbieders willen en kunnen de 
informele zorg volwaardig inschakelen en willen daarin ook investeren. 

Zorgaanbieders stellen dat concurreren op gespannen voet staat met integrale 
samenwerking en ketenzorg. Ze willen graag gecontracteerd worden op 
prestatieafspraken zowel ten aanzien van de cliënt maar ook ten aanzien van de 
onderlinge afstemming en de ondersteuning van de informele zorg. Contracteren op 
prijs en volume, zoals dat in de Wmo voor huishoudelijke verzorging tot voor kort 
gangbaar was, kan niet rekenen op draagvlak onder aanbieders. Een dergelijk 
contracteermodel past niet bij het maatwerk dat nodig is bij individuele begeleiding. 

Vanuit de gehandicaptenzorg 
De instellingen in de gehandicaptenzorg leveren doorgaans eveneens aanzienlijk 
minder zorg dan de indicatie van het CIZ toelaat. Het gaat in deze sector om zo’n 
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10 tot 15% minder. Ook hier is de reden dat het bekostigingssysteem uitgaat van 
een efficiencynorm die ligt op ongeveer tweederde van de bandbreedte in de 
indicatie. De ruimte die daardoor ontstaat hebben aanbieders nodig om te 
innoveren. Een aandachtspunt voor de toekomst is de krimp bij de WSW bedrijven 
en de voorgenomen wijzigingen in de sociale zekerheid. Verwacht wordt dat de 
vraag naar activiteiten en ondersteuning vanuit de GZ sector zal toenemen. 

De instellingen hebben behoefte aan nieuwe ondernemingsvormen 
(maatschappelijk ondernemen) waarin welzijn, zorg en werk (zowel vrijwillig en 
betaald) samen gaan. 

Het CIZ indiceert en bevestigt veelal de door andere intermediairs en 
zorgaanbieders voorbereide indicaties. Voornamelijk MEE is op dit terrein actief en 
aangezien er plannen bestaan om het MEE budget over te hevelen naar de 
gemeente, adviseert men de gemeente deze kennis in te zetten voor de 
toegangsbepaling. Het indiceren door aanbieders zelf kent zijn grenzen en men is 
van mening dat een niet transparante en dubbele rol voor de zorgaanbieders moet 
worden voorkomen. Een deel van het aanbod, vooral het deel dat gericht is op 
ontzorgen, kan volgens de aanbieders indicatievrij worden geleverd met een vorm 
van toetsing achteraf. Dit indicatievrije aanbod kan als welzijnszorg op wijkniveau 
worden georganiseerd en moet ook maximale ruimte bieden voor participatie van 
burgers (informele zorg). 

Men ziet mogelijkheden om dagbesteding voor VG en PG ten dele samen te voegen 
en ook ten aanzien van vervoer liggen er mogelijkheden voor betere planning, 
opschaling en scherper contracteren. Het vervoer voor dagbestedingprojecten biedt 
ook mogelijkheden tot werkgelegenheid voor burgers die nu aan de kant staan. 

De bemoeienis van de gemeente met de GZ sector is nieuw en de zorgaanbieders 
kijken dan ook uit naar het toekomstig gemeentelijk beleid. Ze hebben behoefte 
aan duidelijkheid zodat ze weten waaraan ze toe zijn en ze hopen dat de 
gemeenten de regierol met verve opnemen. 

Ten aanzien van het contracteren van zorgaanbieders adviseert men een systeem 
dat ruimte biedt voor arrangementen in plaats van het inkopen van losse 
producten. De aanbieders willen samenwerken en niet elkaar beconcurreren. Grote 
aanbieders willen ook de mogelijkheden en de kracht van de kleine aanbieders 
(zoals zorgboerderijen) benutten en willen daarvoor in hun contract met de 
gemeente garanties en voorwaarden vastleggen. De zorgaanbieders hebben al 
decennialang ervaring in een sterk veranderde sector. Zij willen deze kennis graag 
ter beschikking stellen van de gemeenten zodat zij er hun voordeel mee kunnen 
doen. 

Vanuit de psychiatrie 
De behandeling en begeleiding ten behoeve van psychiatrische cliënten valt in een 
grijs gebied waar verschillende geldstromen samen komen. De drie geldstromen 
vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de Wmo zorgen voor onduidelijkheid 
over de afbakening. 

In Weert en Nederweert hebben RIAGG, Mensana (RIBW), VVGI en RCGGZ hun 
begeleidingstaken op een natuurlijke wijze verdeeld en is er geen sprake van 
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concurrentie. Er wordt ook nauw samengewerkt met MOVEOO (Maatschappelijke 
opvang). 

Kenmerkend voor de burgers met psychiatrische problemen is dat bij de aanvang 
van een begeleidingstraject er nog weinig gezegd kan worden over het noodzakelijk 
volume zorg en de aard van de begeleiding. De inloopfunctie is dan ook wezenlijk 
ter verkrijging van het cliëntvertrouwen en de medewerking van de cliënt voor het 
opstellen van een begeleidingsplan waarvoor vaak een diagnose noodzakelijk is. 

Zorgaanbieders in de psychiatrie zijn van mening dat de indicatiestelling door het 
CIZ niets toevoegt. Naar hun mening kunnen de ingevoerde FACT teams binnen de 
sector GGZ deze taak overnemen. Men is voorstander van het integreren van 
dagverzorging en dagbesteding voor psychiatrische cliënten in de wijk. Daar kan 
men maatschappelijke taken verrichten, zichtbaar zijn en het respect verdienen 
waaraan men identiteit kan ontlenen. 

RIAGG en Mensana willen innovatie doorvoeren. Zij hebben te kennen geven 
daarvoor ideeën te hebben en deze te willen uitwerken in concrete projecten. 

Investeren in participeren en de burgers in hun kracht zetten is naar de mening van 
de zorgaanbieders een kwestie van lange adem en consistent beleid. De 
zorgaanbieders opteren dan ook voor langlopende contracten op basis van heldere 
parameters en prestatie-indicatoren. Uiteraard moet in deze contracten een 
budgetplafond worden ingebouwd. 

Vanuit het Zorgkantoor 
In het kader van de consultatieronde is uiteraard ook gesproken met het 
zorgkantoor omdat de begeleiding nu nog onderdeel is van het pakket dat 
zorgkantoren contracteren bij zorgaanbieders. In de plannen van de Rijksoverheid 
verdwijnen de zorgkantoren op termijn en worden hun taken overgenomen door de 
zorgverzekeraars. Voor het zover is zullen de gemeenten Weert en Nederweert 
onder CZ zorgkantoor gaan vallen (is nu nog UVIT voorheen VGZ). 

De zorgkantoren willen graag intensief samen werken met gemeenten omdat men 
op die wijze, bij voorkeur op een nader te bepalen gebiedsniveau, voor een 
dekkend aanbod van voorzieningen kan zorgen in samenhang met de AWBZ. Een 
complicerende factor is dat een dergelijk aanbod voor een deel bestaat uit 
zorgaanspraken en voor het andere deel uit compensatiemaatregelen. Een deel van 
het aanbod bevindt zich qua financiering in een grijs gebied. Het gaat dan 
voornamelijk om de activiteiten op de grens van begeleiding en behandeling. 

De zorgkantoren hanteren bij de inkoop van zorg momenteel tarieven die 3 tot 4% 
lager liggen dan de NZA tarieven. 

  

Vanuit de jeugd AWBZ 
De aanbieders van jeugdzorg hebben weinig ervaring met AWBZ zorg. Het aanbod 
wordt voornamelijk afgenomen op basis van PGB gebruik. Het volume AWBZ zorg is 
zeer klein. De instelling pension Roerzicht (opvang en resocialisatie jongeren) 
maakt, in aanvulling op het door de centrumgemeente Venlo gefinancierde verblijf, 
voor een deel van de jongeren ook gebruik van AWBZ begeleiding. Vanuit de 
aanbieders van jeugdzorg wordt voornamelijk individuele begeleiding geleverd. 
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De aanbieders in de jeugdzorg ervaren de rol van het Bureau Jeugdzorg ten 
aanzien van toegangsbepaling niet van toegevoegde waarde. Ze pleiten voor 
controle achteraf in plaats van controle aan de voorkant. De toegang tot de 
jeugdzorg kan goed geregeld worden via de huisarts, het consultatiebureau, het 
onderwijs maar ook binnen vormen van multidisciplinaire samenwerking. Deze 
samenwerking is ook essentieel voor innovatie in de jeugdzorg. 

De zorgaanbieders vinden het PGB een goed instrument mits de gelden niet vrij 
besteedbaar zijn maar verplicht aan zorg moeten worden uitgegeven. 

Het Bureau Jeugdzorg kan de huidige jeugdzorg niet plaatsen in het kader van de 
toekomstige Wmo. De doelstellingen van de Wmo passen naar haar mening niet bij 
het specialistische en complexe karakter van de jeugdzorg. Men ziet het 
keukentafelgesprek in de Wmo (methodiek om de compensatiebehoefte vast te 
stellen) niet als geschikt middel om jeugdigen zorgvuldig in het jeugdzorgstelsel te 
leiden. 

Aangezien de Provincie Limburg per 1 januari 2013 het bureau Jeugdzorg een forse 
subsidiekorting heeft aangezegd, is het Bureau Jeugdzorg voornemens vanaf die 
datum met de indicatiestelling voor AWBZ zorg te stoppen. Omdat de transitie van 
begeleiding controversieel is verklaard heeft dit ook gevolgen voor de jeugdzorg. 
De Provincie zal in 2013 haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg behouden en 
met het Bureau Jeugdzorg nieuwe afspraken moeten maken. 
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Bijlage 4. Kenmerken van Begeleiding 

Wat houdt Begeleiding in 
Begeleiding is één van de vijf ‘functies’ waarin de AWBZ zorg is ingedeeld 
(verpleging VP, behandeling BH, verblijf VB, persoonlijke verzorging PV en 
Begeleiding BG). Het doel van de functie Begeleiding is het bevorderen, het behoud 
of het compenseren van zelfredzaamheid van de verzekerden (ofwel burgers met 
een beperking). De Begeleiding is bedoeld voor verzekerden die zonder deze hulp 
zouden moeten verblijven in een instelling of zichzelf zouden verwaarlozen. 

Om voor Begeleiding in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ9 
noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2009 wordt deze indicatie alleen nog maar gegeven 
aan personen met een matige of ernstige beperking in de sociale redzaamheid, de 
mogelijkheid zich te bewegen of te verplaatsen, het psychisch functioneren, 
geheugen- en oriëntatiestoornissen of probleemgedrag. 

Er wordt in Begeleiding (BG) onderscheid gemaakt tussen ‘Begeleiding Individueel’ 
(BGI) en ‘Begeleiding Groep’ (groepsbegeleiding of dagbesteding) (BGG). Het kan 
gaan om praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer. Kortom, 
het betreft hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijkse leven. De 
Begeleiding kan bestaan uit: 
• ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen; 
• ondersteunen bij of aanbrengen van structuur of het voeren van regie; 
• overnemen van toezicht op de cliënt.  

Begeleiding kan zich (in tijdelijke vorm) ook richten op mantelzorg in de directe 
omgeving van de burger, zoals bijvoorbeeld zijn ouders, als dit ten goede komt aan 
een burger. Begeleiding is dan gericht op het oefenen van de 
mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de gevolgen van de 
aandoening, stoornis of beperking van de cliënt. 

Over wie gaat het 
Wie zijn nu de gebruikers van de Begeleiding in de AWBZ en wat zijn hun 
ondersteuningsvragen? De vraag van de cliënten wordt grotendeels bepaald door 
hun grondslag, leeftijd, levensomstandigheden en achtergrondkenmerken. Op basis 
van deze kenmerken zijn diverse cliëntgroepen te onderscheiden. De AWBZ 
Begeleiding kent zes grondslagen die leidend zijn bij het toekennen van AWBZ 
zorg: 

1. Somatische aandoening/beperking (SOM) 
2. Psychogeriatrische problematiek (PG) 
3. Psychiatrische stoornis (PSY) 
4. Verstandelijke handicap (VG) 
5. Lichamelijke handicap (LG) 
6. Zintuiglijke handicap (ZG) 

                                            

9 Het CIZ, (Centrum Indicatiestelling Zorg) is het door de Rijksoverheid aangewezen orgaan dat verantwoordelijk is 
voor de toegangsbepaling in de AWBZ. Het CIZ indiceert in functies en klassen die overeenkomen met de aanspraken 
die vastliggen in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ. Met een indicatie van het CIZ kan een burger recht laten gelden op 
de zorg voor de omvang en de duur die in de indicatie is vastgelegd. 
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Het kan ook een combinatie van genoemde grondslagen betreffen. Verder kan het 
zowel om matige als ernstige beperkingen gaan. 
Omdat het werken met grondslagen een tamelijk abstract beeld geeft van de 
doelgroep heeft bureau HHM in opdracht van het transitiebureau geprobeerd een 
profiel te geven van de burgers die op dit moment gebruik maken van AWBZ 
Begeleiding. Dat leidt tot 8 beschreven cliëntgroepen. 

1. Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek 
1.1. Ouderen die door lichamelijke achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid 
1.2. Ouderen die door cognitieve achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid 

2. Volwassenen met psychiatrische problematiek 

3. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking  
3.1. Kinderen met enkelvoudige problematiek 
3.2. Jeugd - Licht verstandelijk gehandicapten 
3.3. Verstandelijk beperkte volwassenen met enkelvoudige problematiek 
3.4. Kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige complexe beperking 
3.5. Kinderen en volwassenen met probleemgedrag 

4. Kinderen en volwassenen met een auditieve en/of visuele beperking; 
4.1. Kinderen en volwassenen met een auditieve handicap 
4.2. Kinderen en volwassenen met een visuele handicap 
4.3. Kinderen en volwassenen met een auditieve en visuele handicap 

5. Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte 
5.1. Mensen met ernstige fysieke/motorische beperkingen en meervoudige problemen op 

(bijna) alle levensgebieden 
5.2. Mensen die door progressief verlopende aandoeningen meervoudige problemen 

ondervinden op (vrijwel) alle levensgebieden 
5.3. Mensen met niet aangeboren hersenletsel met meervoudige problemen op alle 

levensgebieden die van tijd tot tijd zeer wisselend kan verlopen 

6. Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en 
opgroeiproblemen 
6.1. Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (zonder noodzaak van 

behandeling) 
6.2. Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (met noodzaak van 

behandeling) 

7. Palliatief terminale zorg 

8. Multiprobleem gezinnen 

 

Wie biedt het aan? 
Op dit moment zijn er in de regio ruim 100 verschillende zorgaanbieders actief op 
het terrein van de AWBZ Begeleiding. Het zijn aanbieders van geestelijke 
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging. Niet alle 
aanbieders hebben een vestiging binnen de gemeente Leudal. Sommige hebben 
een bovenregionaal of zelfs landelijk werkgebied. De organisatieomvang van deze 
aanbieders varieert van zeer klein en specifiek gericht op cliënten met een PGB tot 
zeer grote concernstructuren met een uitgebreid aanbod van meerdere vormen van 
intra- en extramurale zorg. 
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De zorg is in beginsel sectoraal 
georganiseerd. Zorginstellingen 
hebben een toelating nodig van 
uitvoeringsorganisatie CIBG 
(onderdeel van het ministerie van 
VWS) wanneer zij zorg willen 
aanbieden die wordt vergoed uit de 
Zorgverzekeringswet of de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
De Wet toelating zorginstellingen 
(WTZi) regelt deze toelatingen en stelt 
regels voor goed bestuur. 

 

Er zijn ook zorginstellingen zonder toelating. Die instellingen kunnen alleen zorg 
leveren aan cliënten met een PGB. De toegelaten zorginstellingen zijn 
georganiseerd in drie sectoren, te weten verpleging en verzorging (V&V), 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GZ). De relatie tussen 
de zes grondslagen en de sectoren waarin de AWBZ zorg is georganiseerd is 
weergegeven in bovenstaande figuur. 
Het zorgaanbod is voor zowel individuele Begeleiding (BGI) als voor 
groepsbegeleiding (BGG) onder te verdelen in een aantal activiteitencategorieën 
met een daarbij horend aanbod. 

Waarin zit het onderscheid 
Uit gesprekken met aanbieders over hun cliënten is het beeld van een gevarieerde 
doelgroep ontstaan. De verschillende subgroepen laten een palet aan problematiek 
en mogelijkheden zien. Dit stelt in een aantal gevallen heel specifieke eisen aan het 
hulpverleningsaanbod en aan de mogelijkheden voor ontwikkeling en (de betekenis 
van) ‘eigen kracht’ van deze cliënten. Het mixen van een aantal van deze 
subgroepen zal niet altijd mogelijk zijn. Denk hierbij aan mensen met niet 
aangeboren hersenletsel (NAH) die bijvoorbeeld gedrags- en 
stemmingsstoornissen, geheugenproblemen, spraakproblemen, 
verlammingsproblemen en angststoornissen kunnen hebben. Voor hen zijn 
herhaling in de communicatie en weinig prikkels van essentieel belang om iets 
opnieuw te kunnen aanleren. Dit vraagt om een integraal aanbod van individuele 
behandeling, groepswerk en dagbesteding. 
Ook de groep dementerenden bij wie ondermeer weglopen een probleem kan zijn, 
vergt een bijzondere aanpak. Hetzelfde geldt voor cliënten met psychiatrische 
problemen, soms in combinatie met dakloosheid of verslaving. Verder heeft een 
groot aantal cliënten een verstandelijke beperking, in alle gradaties van licht tot 
zeer ernstig. Zo zijn cliënten met een lichtere verstandelijke beperking goed 
geholpen met een bepaalde vorm van dagbesteding waar zij bijvoorbeeld onder 
Begeleiding lichte werkzaamheden kunnen uitvoeren. Een extreme groep wordt 
daarentegen gevormd door de multi complex gehandicapten (MCG) die in sommige 
gevallen zelfs 100% afhankelijk zijn van Begeleiding voor verplaatsing, 
(sonde)voeding en interactie met de buitenwereld. Deze cliënten kunnen niet lopen 
en hebben een IQ onder het niveau van een baby van 12 maanden. 
In een groot aantal van de gevallen is er naast de eerste grondslag (van 
bijvoorbeeld een verstandelijke handicap) sprake van bijkomende problematiek 
zoals een stoornis in het autistisch spectrum, hechtingsproblematiek, lichamelijke 
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en motorische handicaps, epilepsie, problematiek gebonden aan syndromen, 
zintuiglijke handicaps, gedragproblematiek, psychiatrische problematiek, verslaving 
of een combinatie daarvan. Er is vaak sprake van complexe ondersteuningsvragen. 
Veel cliënten hebben behoefte aan voortdurend toezicht of Begeleiding die direct 
oproepbaar is. Kinderen en volwassenen (tot op hoge leeftijd) krijgen, naast 
individuele Begeleiding, ook dagbesteding. 
De leefsituatie van de cliënten is divers. Men woont zelfstandig, met Begeleiding op 
afstand, of in een gezinssituatie. Een aantal volwassen cliënten met een ernstige 
(meervoudige) beperking of ernstige vormen van autisme woont bij de ouders (zij 
zouden bij verblijf in de zwaardere zorgcategorieën vallen). De dagbesteding aan 
hen is tevens een grote ontlasting van de thuissituatie (een vorm van respijtzorg). 
Soms is er sprake van meervoudige gezinsproblematiek. Een aantal cliënten heeft 
zelf kinderen. Een deel van de cliënten heeft een laag inkomen en/of schulden. 
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Bijlage 5. Kader voor persoonlijke verzorging 

Wat houdt de functie persoonlijke verzorging in? 

Artikel 4 Besluit zorgaanspraken AWBZ luidt als volgt: “Persoonlijke Verzorging 
omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 
persoonlijke verzorging in verband met een somatische, psychogeriatrische of 
psychiatrische aandoening, of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of 
zintuiglijke handicap, gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid.” 
Het doel van Persoonlijke Verzorging  is het opheffen van een tekort aan 
zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL). Het gaat om (hulp bij) het wassen van het lichaam, hulp 
bij aankleding, in- en uit bed gaan, hulp bij verplaatsing van liggen naar zitten en 
omgekeerd, hulp bij toiletgang, hulp bij het nuttigen van de maaltijd, 
sondevoeding, hulp bij het gebruik van medicatie.  
Persoonlijke Verzorging wordt op verschillende manieren geboden maar steeds 
vanuit het principe dat de lichtste vorm in aansluiting op de eigen mogelijkheden en 
die van de omgeving, de aangewezen manier is. Dit gebeurt dus door het 
ondersteunen bij, het stimuleren van, het aanleren van of het overnemen van 
activiteiten op het gebied van de Persoonlijke Verzorging. Daarbij is ook de zorg 
inbegrepen die in directe relatie staat tot Persoonlijke Verzorging, bijvoorbeeld het 
opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige persoon. 
Naast de reguliere ADL-activiteiten is er nog een aantal andere activiteiten die 
onder de functie Persoonlijke Verzorging thuis horen, zoals (geen uitputtende 
opsomming): 
1. Het aanreiken van medicijnen die vallen onder de apotheekverstrekking  ZVW of 

zijn voorgeschreven door een arts; 
2. Het toedienen van orale, vaginale of rectale medicatie (zoals bedoeld bij 1.) bij 

een lokaal intacte huid, het zalven van de lokaal intacte huid, het druppelen van 
oog, oor of neus bij een lokaal intacte huid, het aanbrengen van medicinale 
pleisters; 

3. Het inbrengen buiten de bloedbaan en af laten vloeien van (vloei)stoffen via 
sondes, katheters, enzovoort; 

4. Het schoonhouden en verzorgen van natuurlijke en onnatuurlijke 
lichaamsopeningen (stoma, tracheastoma, insteekopening PEG-sonde) bij een 
lokaal intacte huid. 

Alle zorg die onder de functie Persoonlijke Verzorging valt, komt op dit moment ten 
laste van de AWBZ, ook als dat noodzakelijk is in verband met medisch 
specialistische zorg. Voorbehouden handelingen, zoals injecteren, vallen niet onder 
de Persoonlijke Verzorging. 
	  
Wanneer is een vorm van Persoonlijke Verzorging aan de orde? 

Overname van activiteiten vanuit de functie Persoonlijke Verzorging  is aan de orde 
als is vastgesteld dat de burger beperkingen heeft op het gebied van de 
persoonlijke zorg door beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid en/of 
zich bewegen en verplaatsen.  Ook moet vastgesteld zijn dat de verzekerde met 
deze beperkingen de vaardigheden of de kennis mist om de activiteiten op het 
gebied van de Persoonlijke Verzorging zelfstandig uit te voeren en dat de 
verzekerde deze vaardigheden/kennis niet kan aanleren. 
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Een indicatie voor Persoonlijke Verzorging kan ook worden gegeven voor het 
aanleren van de activiteiten door de burger, gebruikelijke zorger of mantelzorger. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat de burger (en/of gebruikelijke zorger/mantelzorger) 
leerbaar/trainbaar is om de handelingen rondom de persoonlijke zorg aan te leren.  
Wanneer er naast lichte beperkingen bij persoonlijke zorg ook beperkingen zijn op 
het gebied van de sociale redzaamheid, kan er voor de zogenoemde ‘zorg met de 
handen op rug’ een aanspraak zijn op Persoonlijke Verzorging. Het gaat dan om 
toezicht, aansturen en stimuleren bij het zelf uitvoeren van deze Persoonlijke Zorg 
door de burger. De hulp is tijdens het uitvoeren van deze activiteit aanwezig. 
Hulp bij het plannen en evalueren van deze persoonlijke zorg, maakt onderdeel uit 
van de aanspraak op de functie Begeleiding. De hulpverlener is niet noodzakelijk 
aanwezig tijdens het uitvoeren van deze activiteit.  

Wie maakt gebruik van de functie Persoonlijke Verzorging? 

Verreweg de grootste groep bestaat uit de ouderen vanaf 65 jaar met een 
somatische grondslag. In twee-derde van de gevallen gaat het om vrouwen. 
De verklaring hiervoor is dat in de relaties van de oudere generatie, mannen vaak 
ouder zijn dan de vrouwen en daardoor fysiek niet in staat om hun vrouw te 
verzorgen. Ook zijn deze mannen niet gewend om hun vrouw te verzorgen. 
Daarnaast worden vrouwen ouder dan mannen. 

• Cliënten aangewezen op kortdurende zorg 
Dit betreft cliënten die, vaak als gevolg van een somatische aandoening, 
kortdurend zijn aangewezen op ten minste de functie Persoonlijke Verzorging, 
bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De zorg heeft een tijdelijk karakter in 
verband met het natuurlijke beloop van de betreffende aandoening (genezing). In 
een kwart van de gevallen hebben deze cliënten ook een indicatie voor verpleging. 

• Langdurig zorgbehoevende ouderen 
Dit betreft oudere cliënten die (langdurig) zijn aangewezen op alleen de functie 
Persoonlijke Verzorging. Er liggen lichamelijke beperkingen aan ten grondslag die 
zich uiten in hulpvragen op het gebied van persoonlijke zorg en/of het huishoudelijk 
leven. Vaak hebben deze cliënten ook hulp bij het huishouden nodig, die wordt 
verleend door de inwonende familieleden (gebruikelijke zorg), mantelzorger of 
vanuit de Wmo. Ook komen mobiliteitsproblemen voor. 

• Langdurig zorgbehoevende ouderen met regieverlies 
Veel van de cliënten uit de klantgroep langdurig zorgbehoeftige ouderen raken op 
een gegeven moment steeds meer hun regievermogen kwijt. De vraag naar 
Persoonlijke Verzorging is dan vaak de eerste vraag waar een cliënt mee komt, 
maar al snel wordt een extra zorgvraag gesignaleerd. Omdat deze cliënten ‘in de 
gaten’ moeten worden gehouden en de regiefunctie gedeeltelijk moet worden 
overgenomen, is daarvoor Begeleiding noodzakelijk. Deze cliënten maken ook 
steeds vaker gebruik van andere voorzieningen zoals maaltijdvoorziening en 
alarmering. 

• Langdurig zorgbehoevende ouderen met regieverlies en mantelzorg 
Cliënten uit de klantgroep langdurig zorgbehoeftige ouderen met regieverlies 
hebben behoefte aan Begeleiding naast eventueel andere functies (Persoonlijke 
Verzorging en Verpleging) voor meer lichamelijke klachten. In een aantal gevallen 
kan het overnemen van het regievermogen worden ingevuld door de mantelzorg. 
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Deze cliënten hebben in die gevallen geen of minder behoefte aan Begeleiding, 
maar om deze mantelzorg te ontlasten wordt Begeleiding ingezet. 

• Thuiswonende dementerenden. 
De cliënten met (beginnende) dementie zijn vaak aangewezen op de functies 
Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. Deze cliënten hebben doorgaans ook hulp 
bij het huishouden nodig, die wordt verleend door de inwonende familieleden 
(gebruikelijke zorg), mantelzorger of vanuit de Wmo. Daarnaast maken zij vaak 
gebruik van algemene voorzieningen als alarmering en maaltijdvoorziening. 
Vanwege de leeftijd en het voorkomen van multipathologie, doen zij vaak een 
beroep op de zorg door hulpverleners die vanuit de Zvw worden gefinancierd (zoals 
huisarts, apotheek en medisch specialisten). Bij deze cliënten ontstaat een 
verslechtering van de gezondheidssituatie waardoor al snel voor het in stand 
houden van de dagstructuur Begeleiding nodig is. 

• Lichamelijk gehandicapten, langdurig 
Deze groep gaat over cliënten met (aangeboren of verworven) lichamelijke 
beperkingen die zijn aangewezen op de functie Persoonlijke Verzorging en 
Begeleiding. Deze mensen nemen de zorg langdurig af, als voorwaarde om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vaak is er ook sprake van woonvoorzieningen 
en mantelzorg. 

• Oudere psychiatrische cliënten en hulpbehoevend 
Psychiatrische cliënten die thuis wonen hebben in bijna alle gevallen ten minste 
Begeleiding. Een deel van de cliënten ontvangt ook behandeling van de psychiater. 
Daarnaast hebben oudere mensen meestal hulp nodig bij in ieder geval de 
Persoonlijke Verzorging. 

• Jongere psychiatrische cliënten 
Het gaat hier vaak om gezinnen waar structuur nodig is, zodat alle gezinsleden een 
goede persoonlijke verzorging krijgen. Persoonlijke Verzorging wordt dan vaak 
kortdurend gebruikt als mogelijkheid om bij deze gezinnen binnen te komen om 
daarna Begeleiding en/of gespecialiseerde gezinsbegeleiding in te kunnen zetten.  

• Cliënten met verstandelijke beperkingen 
Deze cliënten wonen vaak begeleid en hebben door cognitieve beperkingen hulp 
nodig. Deze cliënten zien niet altijd zelf het nut in van hun persoonlijke verzorging. 
In een aantal gevallen voert de thuiszorg in plaats van de gehandicaptenzorg-
aanbieder de Persoonlijke Verzorging uit.  

• Cliënten met niet aangeboren hersenletsel 
Deze cliënten wonen vaak begeleid en hebben door cognitieve beperkingen hulp 
nodig. Deze cliënten zien niet altijd zelf het nut in van hun persoonlijke verzorging. 
In een aantal gevallen voert de thuiszorg in plaats van de gehandicaptenzorg-
aanbieder de Persoonlijke Verzorging uit.  

• Cliënten met een zintuiglijke beperking 
Het gaat hier veelal om oudere mensen die qua gehoor- en gezichtsvermogen 
achteruit gaan. De cliënt moet aanwijzingen krijgen of worden geholpen met de 
verrichtingen.  
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Tarieven Persoonlijke Verzorging  

Er worden binnen Persoonlijke Verzorging drie niveaus in tarieven onderscheiden:  

• Persoonlijke Verzorging, € 49,45 per uur.  
• Persoonlijke Verzorging extra, € 52,97 per uur. Extra vergoeding voor de 

beschikbaarheid van de zorgaanbieder zodat de cliënt naast planbare zorg ook 
oproepbare zorg kan krijgen.  

• Persoonlijke Verzorging speciaal, € 73,88 per uur. De aard van de zorg en/of 
complexiteit van de zorgvraag dan wel de verwevenheid met verpleegkundige 
handelingen die verricht moeten worden, vereisen dat Persoonlijke Verzorging 
speciaal doorgaans alleen geleverd kan worden door zorgverleners met een 
wijkziekenverzorgende en/of verpleegkundige achtergrond.  

	  

Verzorging; in natura of in budget (PGB) 

Met ingang van 2013 geldt een nieuwe pgb-regeling.  Hierbij moeten cliënten zich 
eerst oriënteren op de zorg in natura. Een beroep op de pgb-regeling voor  
Persoonlijke Verzorging is alleen mogelijk als de cliënt van mening is dat er geen 
passende zorg in natura beschikbaar is. Verder komen cliënten pas na één jaar 
gebruik van zorg in natura in aanmerking voor een pgb, tenzij op voorhand 
duidelijk is dat er sprake is van een langdurige zorgvraag 

Uit onderzoek blijkt de volgende verdeling onder budgethouders voor wat betreft 
inkoop:  

• 45% van alle budgethouders koopt in via het informele netwerk (in- en 
uitwonende familieleden en vrienden, buren en goede bekenden);  

• 44% koopt in bij een reguliere zorginstelling/-voorziening;  
• 41% koopt in bij zelfstandig werkende zorgverleners.  
Omdat budgethouders veelal inkopen bij meer dan één zorgverlener, tellen deze 
percentages niet op tot 100%. Deze verdeling is niet zonder meer toe te passen op 
pgb-houders met Persoonlijke Verzorging. We veronderstellen dat Persoonlijke 
Verzorging relatief vaker bij mantelzorgers in het informele netwerk van de cliënt 
wordt ingekocht. 

Het  PGB-tarief voor verzorging bedraagt € 28,52 per uur. 

 

Overlap tussen verzorging, huishoudelijke zorg en begeleiding.  

Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle mensen die Persoonlijke Verzorging krijgen ook 
al ondersteuning ontvangen van de gemeenten op grond van de WMO en/of gebruik 
maken van de functie Begeleiding, die ook over gaat naar de WMO. 

De meeste mensen die onder de reikwijdte van de WMO gaan vallen zijn dus reeds 
bekend bij de gemeenten (vanaf het moment dat Begeleiding is overgeheveld naar 
de gemeenten zal de overlap met Persoonlijke Verzorging bijna 100 % zijn). 

Ter vergelijking: de overlap tussen Verzorging en Verpleging bedraagt slechts 20%. 
(erg ruim genomen en op cliëntniveau inclusief de ZZP's inclusief KDV (kort durend 
verblijf). 
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In de functie Verpleging kan 20 % persoonlijke verzorging  zitten en dit loopt dan 
mee met de functie Verpleging en komt dus niet over naar de Wmo. 

Voor de gemeenten biedt deze overlap een uitgelezen kans om met de 
zorgaanbieders nieuwe afspraken te maken over de te leveren producten. 

Ten aanzien van de Persoonlijke Verzorging en de Hulp bij het Huishouden heeft de 
gemeente per 1-1-2015 behoefte aan 3 vormen van ondersteuning: 

1. De verzorging sec; 
2. De huishoudelijke zorg sec; 
3. De combinatie van huishoudelijke zorg , verzorging en begeleiding de vorm van 

"ondersteuning bij het leven". 

Ten aanzien van ondersteuning bij het leven geldt dat deze functie kan worden 
geboden door één beroepskracht. De gemeenten kunnen deze functie inkopen 
tegen een gewogen tarief, nader te bepalen op basis van de verhoudingen binnen 
de functie en de huidige tarieven voor huishoudelijke zorg, verzorging en 
begeleiding. Dit onderwerp wordt nader onderzocht en uitgewerkt in actiepunt 
2.5.2. 
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Bijlage 6. Afschaffen ZZP’s 1 tot en met 4 

Introductie 

In de AWBZ intramuraal wordt geïndiceerd voor zogenaamde 
zorgzwaartepakketten. Dit geldt zowel voor de sectoren V&V , GZ en GZZ. Per 
sector zijn een verschillend aantal zorgzwaartepakketten gedefinieerd. Het beleid 
van de overheid is er op gericht de lichte zorgzwaartepakketten zoveel als mogelijk 
af te schaffen en de ondersteuning van deze burgers te integreren in de Wmo. In 
het door het kabinet gesloten zorgakkoord zijn hierover afspraken gemaakt en de 
Rijksoverheid treedt over dit voornemen in overleg met gemeenten, zorgaanbieders 
en cliëntenorganisaties. 

Dit betekent dat burger langer thuis blijven wonen en daar worden ondersteund 
danwel verzorgd. 

Inmiddels is duidelijk dat er onderscheid zal worden gemaakt ten aanzien van te 
onderscheiden doelgroepen in combinatie met de grondslag en de zorgzwaarte. Uit 
de meicirculaire 2013 kunnen we opmaken wat dit betekent voor 2014. Op basis 
van consultatie van diverse veldpartijen waaronder de VNG heeft het kabinet reeds 
per 1-1-2013 besloten tot invoering van de maatregel voor de 
zorgzwaartepakketten VV1 en VV2 (sector verpleging en verzorging), GGZ1 en 
GGZ2 (geestelijke gezondheidszorg) en VG1 en VG2 (verstandelijke 
gehandicaptenzorg).  

Per 2014 komen daar de groepen VV3 en LG 1+3 (lichamelijk gehandicapten) en 
ZG 1 (zintuiglijk gehandicapten, auditief en visueel) bij. Het merendeel van de 
populatie waarop deze maatregel betrekking heeft zijn ouderen met lichte 
beperkingen. Deze mensen zullen mogelijk langer een beroep doen op de Wmo. 
Jongeren tot 23 jaar kunnen nog wel worden geïndiceerd voor alle ZZP's VG en 
GGZ. Voor zorg aan deze groep wordt een apart wettelijk kader gecreëerd.  

Wat houden de ZZP’s 1 tot en met 4 in? 

De groep cliënten met een ZZP 1 tot en met 4 is zeer divers. Voor de verschillende 
cliëntgroepen zijn verschillende vormen van wonen met zorg nodig. Er is in de 
zorgwereld relatief veel draagvlak voor het schrappen van de ZZP’s 1 en 2. 
Aangenomen wordt dat de meeste van deze cliënten met goede begeleiding in staat 
zijn zelf regie te voeren over hun leven en zelfstandig een huishouden kunnen 
voeren. Voor extramuralisering van de ZZP’s 3 en vooral 4 bestaat binnen de 
sectoren minder draagvlak. De reden hiervoor is dat veel van deze cliënten continu 
toezicht en begeleiding nodig hebben. Opname in een (groot- of kleinschalige) 
woonvoorziening achten instellingen daarvoor noodzakelijk. 

Ontwikkeling omvang extramuraal wonende zorgcliënten . 

Een aanzienlijk deel van de zorgcliënten op wie de extramuralisering betrekking 
heeft, is niet in staat in een reguliere woning en woonomgeving te wonen. Er kan 
op dit punt een onderscheid worden gemaakt tussen de lichtere ZZP’s en de 
zwaardere.  

In de lichte categorie vallen cliënten met: 

• een ZZP 1 t/m 2 (en een deel van 3) VV ; 
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• een ZZP 1 en 2 VG (van 23 jaar en ouder);  
• een ZZP 1 en 2 GGZ (van 23 jaar en ouder).  

In de zwaardere categorie vallen de cliënten met:  

• een ZZP 4 en deels 3 VV;  
• een ZZP 3 en 4 VG;  
• een ZZP 3 en 4 GGZ . 

De opgave ten aanzien van de extramuralisering van de lichtere ZZP’s ligt vooral op 
het vlak van het regelen van voldoende zorg en ondersteuning thuis. De 
extramuralisering van de zwaardere ZZP’s brengt naast een opgave ten aanzien 
van de organisatie van zorg en ondersteuning ook een huisvestingsopgave met zich 
mee.  

De extramuralisering wordt ingevoerd voor nieuwe cliënten. Bestaande cliënten 
behouden hun intramurale plaats (veel instellingen met name in de sector VV 
anticipeerden op het nieuwe beleid en nemen cliënten met een lichter ZZP al niet 
meer op). 

Dit betekent dat de groep extramuraal wonende zorgcliënten de komende jaren 
geleidelijk zal stijgen. Door de vergrijzing neemt ondanks deze geleidelijke 
invoering het aantal extramuraal wonende (oudere) zorgvragers snel toe. Als ook 
ZZP 3 en 4 worden geëxtramuraliseerd, leidt dit tot een majeure 
huisvestingsopgave voor de gemeenten. 

Welke burgers komen voor ZZP 1 tot en met 4 in aanmerking? 

Afhankelijk van de grondslag zijn te volgende cliëntgroepen te onderscheiden: 

 
Sector Verpleging en verzorging  

• ZZP-pakket 1 – Beschut wonen met enige begeleiding  

Voor wie?  
Het pakket ‘beschut wonen met enige begeleiding’ is bedoeld voor ouderen die in 
staat zijn zelfstandig te wonen: ze hebben geen problemen zich te verplaatsen in 
en om hun woning en kunnen zichzelf verzorgen. Het pakket kan worden 
toegewezen omdat een aanvrager zich onveilig voelt, weinig sociale contacten in de 
buurt heeft, het soms moeilijk vindt dagelijkse bezigheden goed te plannen en 
soms geneigd is dagelijkse bezigheden en persoonlijke verzorging wat te laten 
versloffen. 

Wat zit er in het huidige pakket?  
Deze ouderen wonen in een verzorgingshuis of een woonzorgcomplex in een kamer 
of appartement met eigen sanitair en keuken(tje). Zij voeren zelf hun huishouden. 
Als zij hierbij ondersteuning nodig hebben, komt die bovenop het aantal uren zorg. 
De hoeveelheid zorg is beperkt: 3 tot 5 uur per week. Het gaat dan vaak om 
dagbestedingsactiviteiten of gezamenlijk eten. Medewerkers van de zorginstelling 
lopen niet zomaar in en uit. Wel is er (dag en nacht) zorg in de buurt aanwezig.   

Die kan met een alarmsysteem worden opgeroepen. Als dat nodig is kan 
ondersteuning worden gegeven bij de dagelijkse verzorging. Deze ouderen zijn 
echter prima in staat zelf te douchen, aan- en uit te kleden, tanden te poetsen, etc. 



Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo begeleiding 

gemeenten Weert en Nederweert – oktober 2013 77  

Medewerkers van de zorginstelling stimuleren deze ouderen om sociale activiteiten 
te ondernemen en deel te nemen aan (dagbestedings)activiteiten. 

• ZZP-pakket 2 – Beschut wonen met begeleiding en verzorging  

Voor wie?  
Ouderen die gebruikmaken van het pakket ‘beschut wonen met begeleiding en 
verzorging’ hebben lichamelijke klachten waardoor zij hulp nodig hebben bij hun 
persoonlijke verzorging (opstaan en naar bed gaan, douchen, aankleden). Zij 
kunnen zich met behulp van hulpmiddelen als een rollator of looprek in en om hun 
huis verplaatsen (bijvoorbeeld voor een boodschap of een bezoek aan vrienden).  

Ze hebben zelf de regie over hun dagelijks leven, maar hebben soms wel 
ondersteuning nodig bij het plannen en regelen van zaken, bijvoorbeeld bij het 
maken van afspraken met familie en vrienden.  

Wat zit er in het huidige pakket?  
Ook deze ouderen wonen in een verzorgingshuis of woonzorgcomplex in een eigen 
kamer of appartement. Wel krijgen zij hulp bij het opruimen, schoonmaken, bed 
opmaken, etc. Deze hulp komt bovenop het aantal uren zorg. Aan geplande zorg 
krijgen deze ouderen 5,5 tot 7,5 uur per week. Deze zorg bestaat uit hulp bij de 
dagelijkse verzorging (wassen, douchen, aan- en uitkleden, etc.) en 
dagbestedingsactiviteiten. Medewerkers van de zorginstelling lopen niet zomaar in 
en uit. Er is dag en nacht zorg op afroep beschikbaar door middel van alarmering. 
Ook krijgen deze ouderen maaltijden koffie, thee, etc. van de zorginstelling. 
Verzorgers houden in de gaten dat de oudere eet, medicijnen neemt, etc. Ouderen 
met een pakket 2 krijgen ondersteuning bij het plannen van hun dagelijkse 
activiteiten. Als het nodig is helpen medewerkers van de zorginstelling ze naar 
activiteiten toe. 

• ZZP-pakket 3 – Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging  

Voor wie?  
Ouderen met een pakket ‘beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging’ 
hebben flinke lichamelijke klachten, bijvoorbeeld door een chronische ziekte. Ze 
kunnen zich maar moeilijk zelf verplaatsen in huis, en zijn bijvoorbeeld afhankelijk 
van een rolstoel. Zij hebben hulp nodig bij dagelijkse verzorging en vaak ook bij het 
opstaan en gaan zitten. Zij kunnen niet zelfstandig buiten huis ergens naar toe 
gaan. Ze weten nog prima wat zij willen, maar hebben hulp nodig om dingen te 
regelen.  

Wat zit er in het huidige pakket?  
Ook deze groep ouderen woont in een verzorgingshuis of woonzorgcomplex in een 
eigen kamer of appartement. Wel krijgen zij hulp bij het opruimen, schoonmaken, 
bed opmaken, etc. Deze hulp komt bovenop het aantal uren zorg. Zij krijgen 9,5 
tot 11,5 uur zorg per week. Deze zorg bestaat uit hulp bij de persoonlijke 
verzorging en hulp bij het gaan staan en zitten. Medewerkers van de zorginstelling 
brengen deze ouderen naar activiteiten en halen ze weer op. Maaltijden, koffie, etc. 
worden gebracht door de zorginstelling. Medewerkers van de zorginstelling lopen 
niet zomaar in en uit. Wel is er dag en nacht zorg op afroep beschikbaar. Deze 
ouderen krijgen ondersteuning bij het plannen van hun dagelijkse activiteiten. Zij 
krijgen een paar keer per dag iemand op bezoek om te kijken hoe het gaat.  
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De gezondheid van deze ouderen (bijvoorbeeld eten en medicijngebruik) worden 
goed in de gaten gehouden. 

• ZZP-pakket 4 – Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide 
verzorging  

Voor wie?  
Deze ouderen zijn psychisch of lichamelijk erg kwetsbaar. Als zij psychisch 
kwetsbaar zijn vergeten ze dingen en zijn ze in de war, waardoor zij soms in 
gevaarlijke situaties komen. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van beginnende 
dementie, maar ook ouderen die lang in een psychiatrische instelling hebben 
gewoond, krijgen vaak dit pakket. Als ouderen pakket 4 krijgen vanwege 
lichamelijke klachten, is dat bijvoorbeeld omdat zij erg slecht horen en zien. Deze 
ouderen hebben veel hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Soms moeten zij 
ook worden geholpen bij het eten en drinken, tandenpoetsen, etc. Buiten kunnen 
zij niet zonder begeleiding ergens naar toe gaan. Zij kunnen niet goed meer 
plannen, organiseren en contacten onderhouden. Zonder ondersteuning verzorgen 
zij zichzelf niet goed en zoeken ze weinig contact met anderen.  

Wat zit er in het huidige pakket?  
Deze ouderen wonen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Ze hebben een 
eigen kamer waar hun spullen staan, in een verzorgingshuis in ieder geval met 
eigen voorzieningen. Soms wonen ze in een groepswoning. Zij krijgen tussen de 11 
en 13,5 uur zorg per week. Zorg is dag en nacht op afroep beschikbaar. De 
verzorging helpt bij de dagelijkse verzorging en helpt zo nodig met eten. Eten en 
drinken worden verzorgd door de zorginstelling. Medewerkers van de zorginstelling 
houden deze ouderen goed in de gaten (eten, drinken, medicijnen, depressie) en 
stimuleren hen om mee te doen met groepsactiviteiten. Ook helpen zij bij 
eenvoudige activiteiten als foto’s kijken, de krant lezen of de tafel dekken. Er is 
verpleegkundige hulp en bijvoorbeeld ook fysiotherapie of psychologische hulp 
beschikbaar. Bovenop de uren zorg zijn uren beschikbaar voor het schoon en 
opgeruimd houden van de kamer. 

Verstandelijk gehandicaptenzorg  

• ZZP-pakket 1 – Wonen met enige begeleiding  

Voor wie?  
Deze mensen kunnen zelfstandig leven. Bij de persoonlijke verzorging (wassen, 
aankleden, eten, etc.) hebben zij geen ondersteuning nodig. Wel hebben ze 
bijvoorbeeld hulp nodig bij het organiseren van hun huishouden of het indelen van 
hun dag. Meestal kunnen zij zelf hun sociale contacten regelen, soms hebben zij 
ook daar hulp bij nodig. Bij het nemen van besluiten, contacten met instellingen, 
problemen oplossen, hebben zij vaak hulp nodig. Ook hebben ze vaak uitleg en 
advies nodig om buiten de deur hun weg goed te vinden. 

Wat zit er in het huidige pakket?  
Deze mensen wonen vaak in een groepswoning waar begeleiding aanwezig is. Zij 
gaan naar school of naar hun werk. Voor wie geen school of werk heeft is er 
dagbesteding (gemiddeld negen dagdelen). Hiervoor vindt apart indicatiestelling 
plaats. Deze mensen krijgen 5 tot 7 uur zorg per week (plus enkele uren extra als 
zij zijn geïndiceerd voor dagbesteding). Deze uren zijn voor individuele begeleiding 
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en voor begeleiding bij groepsactiviteiten (bijvoorbeeld bij dagbesteding). Deze 
begeleiding wordt in overleg tussen de begeleider en de cliënt ingevuld. Mocht dat 
nodig zijn, dan is er altijd een begeleider op afroep beschikbaar. De begeleiding is 
gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt. Deze mensen voeren 
zelfstandig hun huishouden (koken, wassen, schoonmaken) maar kunnen daarbij 
wel advies en begeleiding vragen. 

• ZZP-pakket 2 – Wonen met begeleiding  

Voor wie?  
Deze mensen kunnen redelijk zelfstandig leven, maar hebben wel gedurende de 
dag begeleiding nodig. Zij voelen zich buiten hun eigen vertrouwde omgeving 
onzeker en vinden het moeilijk om contact te maken met anderen. Persoonlijke 
verzorging gaat goed, maar wel hebben zij hulp nodig bij het indelen van hun dag. 
Ze vergeten makkelijk dingen en kunnen zich niet zo goed concentreren. Deze 
mensen hebben veel behoefte aan bevestiging dat zij dingen goed doen. Soms 
moet iemand vertellen wat zij moeten doen omdat zij onzeker zijn over de 
gevolgen van hun keuzes. Daarom moet er op hen worden gelet. 

Wat zit er in het huidige pakket?  
Mensen met een pakket 2 wonen in een beschermde omgeving, bijvoorbeeld een 
huis met meerdere mensen waar dag en nacht begeleiding aanwezig is. De 
begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Cliënten krijgen 7,5 
tot 9,5 uur hulp per week. Deze hulp kan bestaan uit individuele begeleiding of 
begeleiding bij groepsactiviteiten. Voor dagbesteding wordt apart een indicatie 
afgegeven (gemiddeld negen dagdelen per week). Bij een indicatie voor 
dagbesteding krijgen ze enkele uren extra zorg. Zij voeren zoveel mogelijk een 
eigen huishouden (koken, schoonmaken, wassen), maar krijgen daarbij wel 
ondersteuning vanuit de zorginstelling. Ook bij het indelen van de dag krijgen zij 
hulp. 

• ZZP-pakket 3 – Wonen met begeleiding en verzorging  

Voor wie?  
Deze mensen hebben naast voortdurende begeleiding ook hulp nodig bij de 
persoonlijke verzorging. Eten en drinken en naar de wc gaan kunnen ze zelf, maar 
ze hebben hulp nodig bij het opstaan en naar bed gaan, het wassen, 
tandenpoetsen, etc. Ook moeten ze geholpen worden bij het indelen van hun dag 
en hebben begeleiding nodig bij activiteiten buiten hun vertrouwde woonomgeving. 
Ze kunnen niet zelfstandig naar de dagbesteding of andere activiteiten reizen 
buiten hun eigen omgeving. Deze mensen maken moeilijk contact met anderen. Ze 
vergeten vaak dingen, kunnen zich slecht concentreren en hebben weinig gevoel 
voor tijd. Zij hebben hulp, toezicht en sturing nodig in hun dagelijks leven en bij 
het nemen van besluiten.  

Wat zit er in het huidige pakket?  
Deze mensen wonen in een beschermde omgeving, bijvoorbeeld een huis met 
meerdere mensen. Zij krijgen 10,5 tot 13 uur zorg per week (individueel en 
begeleiding bij activiteiten in groepsverband). Als ze een indicatie hebben voor 
dagbesteding gaan ze daar gemiddeld negen dagdelen per week naartoe en krijgen 
ze extra uren zorg. De begeleiding is gericht op het aanleren van vaardigheden om 
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de zelfstandigheid te vergroten, maar ook op het omgaan met gedragsproblemen, 
angst, depressie of fysieke klachten. Deze mensen helpen wel bij huishoudelijke 
taken, maar voeren die niet zelfstandig uit. De zorginstelling zorgt voor maaltijden 
en geeft iedere dag hulp bij wassen en aankleden, nagels knippen, etc. 

• ZZP-pakket 4 – Wonen met begeleiding en intensieve verzorging  

Voor wie?  
Deze mensen zijn sociaal niet zelfstandig. Ze hebben voortdurend begeleiding 
nodig. Ze hebben behoefte aan een duidelijke dagindeling en duidelijke leefregels. 
Ze hebben moeite om onder woorden te brengen wat zij wel en niet willen en om 
verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en dingen die mensen zeggen. Ze 
hebben weinig gevoel voor tijd. Zij kennen de mensen in hun directe omgeving, 
maar hebben daarbuiten niet tot nauwelijks contacten. Ze weten niet wat zij buiten 
hun vertrouwde omgeving moeten doen. Anderen moeten besluiten voor hen 
nemen en hun problemen oplossen. Huishoudelijke taken kunnen zij niet zelf 
uitvoeren en bij de persoonlijke verzorging hebben zij actieve hulp nodig. Ook bij 
dagelijkse dingen als eten, drinken en naar het toilet gaan is hulp nodig en/of 
toezicht. Deze groep mensen heeft ook vaak last van medische problemen, zoals 
motorische handicaps, spasticiteit of epilepsie. Ook komen gedragsproblemen voor.  

Wat zit er in het huidige pakket?  
Deze mensen wonen in een beschermde omgeving, bijvoorbeeld een huis met 
meerdere mensen. Zij worden de hele dag begeleid. Er is ook ‘s nachts begeleiding 
in de buurt. Deze mensen krijgen 12,5 tot 15,5 uur zorg per week. Als zij een 
indicatie hebben voor dagbesteding (gemiddeld negen dagdelen per week) komen 
daar nog enkele uren bij. Begeleidingsuren zijn voor individuele begeleiding en 
begeleiding bij activiteiten in groepsverband. Ook buiten de woonomgeving krijgen 
zij begeleiding. De begeleiding structureert het leven van de cliënt en proberen 
hem/haar zo actief mogelijk te betrekken bij gezamenlijke activiteiten. De 
begeleiders proberen de cliënt te betrekken bij huishoudelijke taken. Bij 
persoonlijke verzorging worden cliënten gestimuleerd en zo nodig geholpen. Er is 
verpleegkundige aandacht voor de gezondheid van cliënten en er is tijd voor 
medische zorg en hulp van gedragsdeskundigen of therapeuten. 

Geestelijke gezondheidszorg  

• ZZP-pakket 1 – Voortgezet verblijf met begeleiding/ Beschermd wonen met 
begeleiding 

Voor wie?  
Deze cliënten kampen met lichte psychiatrische problemen. Deze kunnen zij 
meestal goed in de hand houden, maar bij onverwachte gebeurtenissen raken zij 
wel eens in de war. Ze kunnen veel zelf, maar er is regelmatig begeleiding nodig. 
Bijvoorbeeld bij het structureren van de dag, het helpen herinneren aan 
huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging of het onderhouden van contacten 
met anderen. Soms kunnen zij zich slecht concentreren.  

Wat zit er in het pakket?  
Bij voortgezet verblijf is de cliënt al een jaar opgenomen in een psychiatrische 
instelling. Daar krijgt hij/zij behandeling (op afspraak). Er is permanent begeleiding 
aanwezig op afroep. Deze cliënten krijgen 4,5 tot 6,5 uur hulp en zorg per week 
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(en enkele uren meer als zij dagbesteding krijgen). Zij krijgen per week gemiddeld 
ruim een uur behandeling. Voor dagbesteding kan een aparte indicatie worden 
aangevraagd.  

Bij beschermd wonen verblijven deze mensen in een groepswoning of een 
zelfstandige woning dichtbij de zorginstelling. Zij krijgen 3,5 tot 5,5 uur begeleiding 
per week (iets meer als zij een indicatie hebben voor dagbesteding) Begeleiding 
vindt plaats op afspraak, maar is ook op afroep beschikbaar (dag en nacht). De 
begeleiding richt zich vooral op het bieden van structuur. Er zit in het pakket geen 
behandeling. 

• ZZP-pakket 2 – Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding/ 
Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding  

Voor wie?  
Deze cliënten hebben psychiatrische problemen waardoor zij voortdurend 
begeleiding nodig hebben. Zij kunnen wel veel zelf, maar doen vaak beroep op 
begeleiders voor hulp. Zij hebben begeleiding nodig bij het structureren van hun 
dag, bij het onderhouden van contacten met anderen, bij het verzinnen van 
activiteiten en bij het nemen van beslissingen. Ze kunnen zich vaak moeilijk 
concentreren, om dingen te onthouden en om na te denken. Problemen oplossen 
kunnen ze moeilijk zelf. Bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken hebben 
zij soms wat sturing nodig. Met hun psychiatrische problemen kunnen deze cliënten 
meestal goed omgaan, maar bij onverwachte gebeurtenissen kunnen ze plots in de 
war raken. 

Wat zit er in het pakket?  
Bij voortgezet verblijf zijn deze cliënten al een jaar opgenomen in een 
psychiatrische instelling. Zij krijgen behandeling op afspraak en er is permanent 
begeleiding aanwezig. Het aantal uren begeleiding en zorg in dit pakket bedraagt 
9,5 tot 11,5 (en enkele uren meer als zij dagbesteding krijgen). Deze cliënten 
krijgen gemiddeld een uur per week behandeling. Voor dagbesteding kunnen zij 
een aparte indicatie aanvragen.  

Bij beschermd wonen verblijft de cliënt bijvoorbeeld in een groepswoning in de 
buurt van een zorginstelling. Begeleiding is steeds in de buurt. Ook ’s nachts kan 
begeleiding worden opgeroepen. De begeleiding is erop gericht de cliënt zoveel 
mogelijk zelfstandig te laten leven. Deze cliënten ontvangen 8,5 tot 10,5 uur zorg 
per week (als zij naar dagbesteding gaan enkele uren meer). In het pakket zit geen 
behandeling. 

• ZZP-pakket 3 – Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding/ Beschermd 
wonen met intensieve begeleiding  

Voor wie?  

Deze cliënten hebben voortdurend intensieve begeleiding nodig. Zij kunnen zelf 
geen structuur aanbrengen in hun leven en hebben hulp nodig bij alledaagse 
activiteiten. Ze kunnen moeilijk zelf sociale contacten onderhouden en hebben 
moeite zich te concentreren, na te denken, problemen op te lossen, etc. Zij hebben 
hulp nodig bij hun administratie en geldzaken. Meestal kunnen zij niet zelfstandig 
reizen. Zij hebben sturing nodig bij persoonlijke verzorging. Het psychisch 



Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging  

  gemeenten Weert en Nederweert – oktober 2013 82  

evenwicht van deze cliënten is wankel. Hun problemen kunnen plots verergeren of 
zij krijgen plots last van andere symptomen.  

Wat zit er in het pakket?  
Bij voortgezet verblijf zijn deze cliënten al een jaar opgenomen in een 
psychiatrische instelling. Er vindt behandeling plaats gericht op structuur, stabiliteit 
en bescherming. Er is permanent begeleiding in de buurt. Begeleiders helpen de 
cliënten hun dag in te delen en zo prettig mogelijk te leven. Zij krijgen 10,5 tot 13 
uur zorg en ondersteuning per week (en enkele uren meer als zij dagbesteding 
krijgen). Deze cliënten krijgen gemiddeld een uur per week behandeling. Voor 
dagbesteding kunnen zij een aparte indicatie aanvragen. 

Bij beschermd wonen verblijven deze mensen meestal in een geclusterde 
woonvorm. Er is voortdurend begeleiding in de buurt. Ook ’s nachts is het mogelijk 
om een beroep te doen op begeleiders. Zij helpen met de inrichting van de dag en 
helpen de cliënten om te gaan met hun beperkingen. Zij proberen cliënten een zo 
prettig mogelijk leven te laten leiden. Cliënten worden gestimuleerd om 
huishoudelijke taken te doen.  

Begeleiders helpen bij de persoonlijke verzorging. Cliënten krijgen 9,5 tot 12 uur 
begeleiding per week (enkele uren meer als zij dagbesteding hebben). In het 
pakket zit geen behandeling 

• ZZP-pakket 4 – Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging/ 
Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging  

Voor wie?  
Deze cliënten kunnen niet hun eigen dag indelen. Zij hebben intensieve begeleiding 
nodig, bijvoorbeeld om te zorgen dat ze ’s nachts slapen en overdag wakker zijn en 
om te bedenken wat ze op een dag willen doen. Zij vinden het erg moeilijk om 
contacten te onderhouden. Zonder begeleiding doen zij niet mee in de 
samenleving. Ze kunnen zich slecht concentreren, nadenken, besluiten nemen en 
problemen oplossen. Bij reizen, administratie en geldzaken is hulp nodig. Deze 
cliënten hebben naast hun psychische problemen ook gezondheidsproblemen (door 
ouderdom, zwerven of drugsgebruik) of een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Zij hebben daarom dagelijks ondersteuning nodig bij de persoonlijke 
verzorging en huishoudelijke taken. Hun psychisch evenwicht is wankel. Hun 
problemen kunnen plots verergeren of zij krijgen plots last van andere symptomen. 
Ook vertonen zij vaak gedragsproblemen (agressie naar anderen of zichzelf).  

Wat zit er in het pakket?  
Bij voortgezet verblijf wonen cliënten al een jaar of langer in een psychiatrische 
instelling. Dit kan een open of een gesloten setting zijn. Er is permanent 
begeleiding in de buurt. Begeleiders helpen bij de indeling van de dag. Zij 
stimuleren de cliënt te helpen bij huishoudelijke taken en helpen bij de persoonlijke 
verzorging. Zij krijgen 13 tot 15,5 uur zorg en ondersteuning per week (en enkele 
uren meer als zij dagbesteding krijgen). Deze cliënten krijgen gemiddeld een uur 
per week behandeling. Voor dagbesteding kunnen zij een aparte indicatie 
aanvragen  

Beschermd wonen voor deze cliënten kan een open of een gesloten setting zijn. 
Begeleiders helpen bij de indeling van de dag. Zij stimuleren cliënten te helpen bij 
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huishoudelijke taken en helpen bij de persoonlijke verzorging. Ze proberen cliënten 
een zo prettig mogelijk leven te laten leiden. Zij krijgen 12 tot 15 uur zorg per 
week (enkele uren meer als de cliënt naar dagbesteding gaat). Er zit in het pakket 
geen behandeling. 

Draagvlak voor extramuralisering ZZP 1 en 2  

Er is in de zorgwereld een vrij breed draagvlak voor het schrappen van de ZZP’s 1 
en 2. Aangenomen wordt dat de meeste van deze cliënten met goede begeleiding in 
staat zijn zelf regie te voeren over hun leven en zelfstandig een huishouden te 
kunnen voeren. De extramuralisering sluit aan bij een trend (in alle sectoren) 
waarin zelfstandig wonen van cliënten met een lichte zorgvraag wordt 
gestimuleerd. Ook cliënten zelf geven vaak de voorkeur aan zelfstandig wonen (met 
intensieve zorg thuis) boven intramuraal wonen. Hiertoe kunnen cliënten 
bijvoorbeeld gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (PGB) of de regeling 
Volledig Pakket Thuis (VPT).  

Het College voor Zorgverzekeraars heeft onderzoek gedaan naar de motieven van 
cliënten met een (lichte) intramurale zorgindicatie om al dan niet zelfstandig te 
wonen. Bij cliënten met een indicatie VV is de overweging om zelfstandig te blijven 
wonen ondanks de intramurale zorgindicatie meestal dat cliënten meer hulp nodig 
hebben bij hun algemene dagelijkse verrichtingen, maar niet hun (eigen) woning 
willen verlaten.  

Bij VG-cliënten heeft de keuze voor extramuraal wonen met een indicatie voor 
verblijf veelal te maken met hun persoonlijk ontwikkelingsproces. Zij komen uit een 
intramurale setting en willen graag zelfstandig wonen (met extramurale 
begeleiding). Dit is ook vaak de reden dat GGZ-cliënten met een intramurale 
indicatie extramuraal wonen. Zij kiezen daarbij vaak voor een PGB omdat zij 
daarmee meer regie hebben over de wijze waarop hun zorg wordt geleverd.  

	  
Wat kan anders ten aanzien van de ZZP’s onder de WMO? 

De Persoonlijke Verzorging is onder de AWBZ een recht waarvoor geïndiceerd 
wordt. Dat gold voor 2007 ook ten aanzien van de Hulp bij het Huishouden. 

• Inmiddels hebben de gemeenten in mindere en meerdere mate de principes van 
de kanteling geïmplementeerd en voeren de Wmo-consulenten 
vraagverhelderinggesprekken waarin de  "eigen kracht" centraal staat. 
Verzorging in de Wmo wordt onderdeel van maatwerk.  

Bij de vormgeving van de functie Persoonlijke Verzorging kan mogelijk onderscheid 
gemaakt worden ten aanzien van de inzet van mantelzorg  die ook lijf gebonden 
zorg kan leveren  en vrijwilligers die vooral kunnen worden ingezet op het 
welbevinden van de hulpbehoevende burger. 

De zorgaanbieders innoveren hun werkwijze,  willen rond cliëntsituaties 
samenwerken, investeren in wijksamenwerking en verschuiven hun corebusiness 
van overnemen na ondersteunen van cliëntsystemen wanneer dat mogelijk is. 

Deze opstelling biedt kansen voor een efficiëntere en betaalbare inzet van 
professionele zorg in aansluiting op wat burgers zelf kunnen. 
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Eenzaamheid is de oorzaak van veel problemen. Indien eenzaamheid kan worden 
voorkomen of worden opgelost zullen de psycho-somatische problemen afnemen en 
het beroep op verzorging  zal drastisch afnemen. Eenzaamheid kan worden 
opgelost door de focus te richten op participatie in de buurt of kern. Het 
buurtgericht werken stelt professionals en burgers in staat te monitoren en 
preventief te handelen. 

 

Gemeenten kunnen mogelijk in2015 beschikken over wijk of gebiedsteams 
(voorlopers) waaraan gecontracteerde partijen deelnemen en waarmee burgers 
kunnen communiceren en in toenemende mate sturing aan kunnen geven. 

 

Aangrijpingspunten om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen 

Dagbesteding 
Organiseer dagbesteding voor ouderen in de wijk en breng elementen van 
individuele verzorging onder in groepsverzorging waarop ook informele zorg kan 
worden ingezet. Laagdrempelige en nabije dagbesteding vergroot ook de 
betrokkenheid van de mantelzorg die in plaats van individuele zorg dan groepszorg 
kan leveren.  Op basis van goede afspraken en planning zal er voor alle betrokken 
mantelzorgers "ruimte" ontstaan. 

 

Domotica 
Door het afschaffen van de ZZP 1 tot 4 komen meer mensen met de behoefte aan 
onplanbare zorg en onplanbare aandacht zelfstandig te wonen. Deze mensen 
kunnen gekoppeld worden aan een verfijnd en op maat ingericht systeem van 
domotica waarmee direct beeldcontact mogelijk is , acute service kan worden 
geleverd en verzorging op afroep beschikbaar is. 

 

Maaltijdprojecten 
Buurtmaaltijdprojecten bieden mogelijkheden voor sociaal contact en de 
gezamenlijke maaltijdbereiding met mogelijkheden voor onderlinge ondersteuning 
en ondersteuning van derden (informeel en formeel) voor zover nodig. 

 

Woonservice verhogen. 
Een grotere groep burgers met beperkingen als gevolg van ouderdom, psychische 
problemen of verstandelijke beperkingen zal aangewezen zijn op 
woonvoorzieningen in de wijk. De woningcorporaties kunnen hierin, vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor sociale huisvesting,  een belangrijke rol gaan vervullen. 
Zowel in het belang van de bewoner maar ook in het belang van de corporaties zelf 
(minder verhuisbewegingen) kunnen de servicepakketten uitgebreid worden naar 
ondersteuning en faciliteiten. Gemeenten kunnen in dit kader met de betreffende 
woningcorporaties prestatieafspraken maken of herzien. 

 


